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 م1429 هـ /2114 الطبعة األوىل

 بفقه إلقاء السالمإعالم األنام 
: أمحد بن حمنود آل رجبالباحث واحملقق تأليف

 عدد الصفحات

 اإال لمن أراد طبعه وتوزيعه مجان     ،للمؤلف ةفوظحوق الطبع مقح

 م21114/2014رومم اإليداع: 

إال بإذن املؤلف،  جيىش الطبع التجازيال 
 نرتنت جماًنا.اإل على ح بنشسهمسوُي
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 هرا الكتاب صدقة جازية عن والدة املؤلف 
 



 عالم األنام بفقه إلقاء السالمإ  

 

4   

 

ُ  َّل مقدمة شيخنا الع   ُ   ،ثد   ح  مة ال  رس   ف  الفقيو ال

 بخط يده: ،مصطفى بن العدوي 

 
 .(م8153ـ 9ـ 82)الُوافق األحد  (.ىـ5341الرابع من ذي الحجة )تاريخ التقديم: 
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 مؼدمة

 .احلؿد هلل، وايمصالة وايمسالم فمعم رؽمول اهلل

   وزمعد: 

دم مسليمة من اظمسائل ايمتي  ىمتاب هيا ايمؼارئ ايمؽريمبكم يديك أهم

إهمشاء ايمسالم  هي مسليمةأال و ،سمتعؾق زملمور اظمودة وايمرمحة زمكم ايمـاس

 و   زمكم ايمـاس
 .ؼه ذيمكهم 

يمؾعامل ىمؾه، هذا ؿلكقـة وايمرمحة هذا ايمسالم ايمذي هو رؽمايمة ايمط   

 م.ؽمقدكا حمؿد صعم اهلل فمؾقه وؽمؾ ،ايمسالم ايمذي صماء زمه كبي ايمرمحة

 من ىمتاب اهلل فمز هذا ايمؽتاب زمجؿع اظمسائل دم مستعقـًا زماهلل ومؿت  

ا ايمصحقح من ـً ق  ب  م   ،وايمسالمـة كبقه فمؾقه ايمصالة وصمل ، وؽم  

 .ال ؽمقام األويمكم مـفم ايمضعقف، فمعم وموافمد أهل احلديث

إكه فمعم ىمل يشء  ،بول ضمسنوأؽملل اهلل أن يتؼبل مـي هذا ايمعؿل زمؼ   

 ق يمؽل طمغم .وهم  واهلل اظم   ،عم ايموىمقلوهو ضمسبـا وك   ،ومدير
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عؿة وايمػضل همؾه ايمـ :وصمل ا أن أؾمؽر اهلل فمزوأطمغمً  وال أكسى أواًل 

 .وايمثـاء احلسن اجلؿقل

صاضمب  ،ايمشفغم هايمػؼق، ث ايمؽبغمحد  مة اظم  اَل شمم أؾمؽر ؾمقخـا ايمع   

، فمبد اهلل مصطػى زمن ايمعدوي اأزم -ايمػتاوى واظمميمػات وايمتػسغم

 .ؼمه اجلؿقله اهلل زمس  ؼم  وؽم   ،ارك همقه ودم ذريته وأهل زمقتهضمػظه اهلل وزم

سؽـفا وأن ي   ،وأؽملل اهلل ايمرمحن ايمرضمقم أن يرضمم أمي رمحة واؽمعة

عل ديؼكم وايمشفداء وايمصاحلكم، وأن ي  اجلـان مع ايمـبقكم وايمص   أفمعم

 ومػمها روضة من رياض اجلـة.

 عم آيمه وصحبهوفم ،ك فمعم ؽمقدكا حمؿدار  م وزم  ؾ  ايمؾفم وؽم   ل  وص  

 .أمجعكم

 واحلؿد هلل رب ايمعاظمكم. 

 أمحد زمن حمؿود آل رصمب واظمحؼق/ وىمتبه زمبـاكه: ايمباضمث

ئة وأرزمعكم من هجرة ايمـبي، ( ذي ايمؼعدة29)  . يمعام أيمف وأرزمعام 

 م(.2019ـ  أنمسطسـ 1) يوم اخلؿقس همجر اظمواهمق

 قة ـ مٌم.زمؼرية طمايمد زمن ايمويمقد ـ مـشلة أزمو فمؿر ـ احلسقـقة ـ ايممموم

 01552537620واسمس:    01021263228هاسمف: 
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 السالم لغة كمعـ

 

 :قال إزهري   

أكف دطاء لإلكسان بلن  (ُت ؿْ ؾ  َس )ومعـك السالم الذي هق مصدر 

 .(1وتلويؾف التخؾقص) .سؾؿ مـ أفات يف ديـف وكػسفيَ 

 : قاض بـ مقسك السبتلقال طِ 

 :ةتحقـ الصالة والسالم مـ الم مأما السالو

 ،سقاء ،م والسالمةالسالمة لؽ ولؽؿ والسال :ؽمعـك ذل :ؼقؾف 

ر أطؾؿف أكف طؾك أَخ  ؿؾ  َس  إذاؿ ؾ  َس ن الؿُ لفؽ ،ةاطَض الر  اع وَض كالر  

  .خاف مـفؿ لف ٓ يُ سالِ مُ 

 .ة لؽؿالسالم :َأي ،اءالدط :معـاه :ققؾو

 اهلل) :الكؿا يؼ .اهلل معؽؿ :يأ (ؿالسالم طؾقؽ)معـك  :ققؾو 

السالم اسؿ )) :ويف خبر (ؿظ اهلل طؾقؽػِ َح )َأو  (حافظؽ وحائطؽ

 .(2)((ؿفلفشقه بقـؽ ،مـ أسؿاء اهلل

                                                        

 (.309/ 12( هتذيب ايمؾغة )1)

 (.217/ 2ألكوار فمعم صحاح اآلشمار )( مشارق ا2)
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 :((الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة))وجاء يف 

 .أي: ألؼك السالم (ؿؾ  َس )اسؿ مصدر  -بػتح السقـ  -م اَل الس  

 .السالمة وإمـ والتحقة :ومـ معاين السالم 

 :ٕكفا دار السالمة مـ أفات (دار السالم): ةـ  ولذلؽ ققؾ لؾَج  

لفؿ دار السالم طـد }م وإسؼام والؿقت. قال تعالك: رَ كالفَ 

   .{ربفؿ

 .(1والسالم اسؿ مـ أسؿاء اهلل تعالك)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

(1( )25 /155.) 
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 امعـك السالم شرطً 

 

 .اء بطقل البؼاء والحقاة والسالمةهق الدط :)قؾت(  

 :قال الطبري

، {فحققا بلحسـ مـفا} لحقاة والبؼاء والسالمةؽؿ بطقل ال لطِ إذا دُ 

أو } دطا لؽؿ بذلؽ بلحسـ مؿا دطا لؽؿ يؼقل: فادطقا لؿـ

 .(1)وا التحقةديؼقل: أو رُ  {ردوها

 قال العراقل:

 .مة لؽالزِ السالمة مُ  :أي ،السالم بؿعـك السالمة :وققؾ

ؿ سالِ ؿ لف بلكف مُ ؾِ عْ ؿ بسالمف طؾك غقره مُ ؾ  َس كلن الؿُ  :وقال بعضفؿ 

 .(2)خاففحتك ٓ يَ  :لف

 قال تعالك: ،وجؾ والسالم اسؿ مـ أسؿاء اهلل طز :)قؾت(

                                                        

 (.586/ 8( سمػسغم ايمطػمي)1)

 (.104/ 8ح ايمتثريب دم رشح ايمتؼريب )ر  ( ؿم  2)
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ـُ } اَلُم اْلُؿْمِم وُس الس  ٓ  ُهَق اْلَؿِؾُؽ اْلُؼدُّ َٓ إَِلَف إِ ُهَق اهللُ ال ِذي 

ا ُيْشرُِكق ـُ اْلَعِزيُز اْلَجب اُر اْلُؿَتَؽب ُر ُسْبَحاَن اهللِ َطؿ   {نَ اْلُؿَفْقِؿ

 .[23]الحشر: 

 :قال البفقتل

 :ؾػ يف معـك السالمواختُ 

وهق كص أحؿد يف  .هق اسؿ مـ أسؿاء اهلل تعالك فؼال بعضفؿ: 

 .رواية أبل داود

كؿا يؼال: اهلل  .ومعـاه: اسؿ اهلل طؾقؽ، أي: أكت يف حػظف 

 .يصحبؽ، اهلل معؽ

 .ؽمة لالزِ السالم بؿعـك السالمة، أي: السالمة مُ  وقال بعضفؿ: 

 .(1)((أداب الؽبرى))قالف يف 

ث فقفؿ بُ لـَ  :ر السالم بقـ الـاسْش كَ  :ء السالموالؿراد بنفشا: قؾت

ة الـبل صؾك اهلل طؾقف ـؿلكقـة ، وإحقاء لُس وح إمـ وإمان والطُّ رُ 

 .لف وسؾؿآو

                                                        

 (.152/ 2( ىمشاف ايمؼـاع فمن متن اإلومـاع )1)
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 ،رضل اهلل طـف مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد وقد أخرج الشقخان

 .(1)((إن اهلل هق السالم))سؾؿ قال: ؾقف وطـ الـبل صؾك اهلل ط

 :الشرطل الصقغة الصحقحة لؾسالم

 :ةإدلـــ

 دخؾ الؿسجد، ورسقل أن رجاًل  ،ـ طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف 1

اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جالس يف كاحقة الؿسجد، فصؾك ثؿ جاء 

وطؾقؽ ))ؿ طؾقف، فؼال لف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ؾ  فَس 

 .((ؾ  َص فنكؽ لؿ تُ  ؾ  م، ارجع فَص السال

 ؾ  جع فَص اروطؾقؽ السالم، ))ؿ، فؼال: ؾ  فرجع فصؾك ثؿ جاء فَس  

 .(2)((ؾ  َص فنكؽ لؿ تُ 

قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  قالت: طـ طائشة رضل اهلل طـفا،ـ 2

فؼؾت:  ((ؼرئؽ السالميا طائش، هذا جبريؾ يُ ))ا: وسؾؿ يقمً 

                                                        

 (.402(، ومسؾم )6328أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه:( 1)

 .(397(، ومسؾم )6251أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه:( 2)
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 تريد رسقَل  !! وبركاتف، ترى ما ٓ أرىوطؾقف السالم ورحؿة اهلل

 .(1)اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ؿ طؾك طبد اهلل بـ طؿر، ؾ   َس أن رجاًل  ـ طـ يحقك بـ سعقد، 3

  !!فؼال: السالم طؾقؽ ورحؿة اهلل وبركاتف، والغاديات والرائحات

 .(2ه ذلؽ)رِ ثؿ كلكف كَ  !!اوطؾقؽ ألػً فؼال لف طبد اهلل بـ طؿر: 

ا طـد طبد أكف قال: كـت جالًس  ،د بـ طؿرو بـ ططاءـ طـ محؿ 4

فؼال: السالم  ،فدخؾ طؾقف رجؾ مـ أهؾ القؿـ ،اهلل بـ طباس

 ا.ا أيًض طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف. ثؿ زاد مع ذلؽ شقئً 

  ـ هذا؟قد ذهب بصره: مَ  قال ابـ طباس، وهق يقمئذٍ  

  فقه إياه.ر  هذا القؿاين الذي يغشاك. فعَ  قالقا:

 .(1فؼال ابـ طباس: إن السالم اكتفك إلك البركة) قال:

                                                        

 (.2447(، ومسؾم )3768أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه:( 1)

م ؾَ  ؽم  أن رصماًل  ،فمن حيقى زمن ؽمعقد( 3534دم اظموؿمل ) أطمرصمه مايمك مـؼطع:( 2)

  ره.ىم  همذ   ...فمعم فمبد اهلل زمن فمؿر

 درك فمبد اهلل زمن فمؿر.مل ي  ، زمن ؽمعقد األكصارياهو  ىوحيق
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جاء رجؾ إلك الـبل صؾك اهلل  ـ، قال:قْ َص ؿران بـ ُح ـ  طـ طِ  6

طؾقف السالم، ثؿ جؾس،  دّ فرَ  .فؼال: السالم طؾقؽؿ ،طؾقف وسؾؿ

 .((رْش طَ ))فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

طؾقف، فجؾس،  دّ فرَ  .ر فؼال: السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهللثؿ جاء آَخ  

 .((شرونطِ ))فؼال: 

 طؾقف دّ فرَ  .السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتفر فؼال: ثؿ جاء آَخ  

 .(2)((ثالثقن))فجؾس، فؼال: 

                                                                                                                                                               

فمن وهب زمن  (3525ؿمل )دم اظمو أطمرصمه مايمك صحقح من ومول ازمن فمباس: (1)

ا فمـد فمبد اهلل زمن صمايمًس  أكه ومال: ىمـت   ،سان، فمن حمؿد زمن فمؿرو زمن فمطاءق  ىم  

  ره.ىم  همذ   ...فمباس

 وهذا ؽمـد صحقح.

بان دم صحقحه ازمن ضم  و ،(986طمرصمه ايمبخاري دم األدب اظمػرد )أ صحقح:( 2)

(493). 

فمن ؽمعقد من ؿمريق حمؿد زمن صمعػر زمن أيب ىمثغم، فمن يعؼوب زمن زيد ايمتقؿي، 

  ا .مرهموفمً  ،ي، فمن أيب هريرةػم  ؼ  اظم  

( وايمدارمي 19948وأمحد ) ،(2689وايمؼممذي ) ،(5195أطمرصمه أزمو داود )و

، (18/134وايمطػماين دم ايمؽبغم ) ،(92وايمروياين ) ،(3588وايمبزار) ،(2682)

 .ونمغمهم
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من ؿمرق  فمن صمعػر زمن ؽمؾقامن، فمن فموف، فمن أيب رصماء، فمن فمؿران زمن  

 .زمه ... صماء إلم ايمـبي صعم اهلل فمؾقه وؽمؾمأن رصماًل ، كم  ص  ضم  

 همقه مؼال يسغم. (صمعػر)و

 ،ذة، فمن فموف، فمن أيب رصماءو  شمـا ه   :همؼال (19949وأطمرصمه أمحد دم اظمسـد )

 وىمذيمك ومال نمغمه.  .مرؽماًل 

 .ومرة متصاًل  ،مرة مرؽماًل  يو  همقؽون ر  

عم اهلل فمؾقه وؽمؾم من ي كحو ىمالمه فمن ايمـبي صو  وهذا احلديث ومد ر   ومال ايمبزار:

هذا اإلؽمـاد،  -روى دم ذيمك فمن ايمـبي صعم اهلل فمؾقه وؽمؾموأضمسن إؽمـاد ي   .وصموه

  ل  صم  ن هو أ  وإن ىمان ومد رواه م  
 .همنؽمـاد فمؿران أضمسن ،ن فمؿرانم 

وايمطػماين دم ايمؽبغم  ،(56وازمن أيب ؾمقبة دم مسـده )، (469د )ق  وأطمرصمه فمبد زمن مح   

 .ونمغمهم ،(231 فمؿل ايمقوم وايمؾقؾة )ـي دموازمن ايمس   ،(19/259)

 ،دة، فمن يعؼوب زمن زيد، فمن أيب أمامة زمن ؽمفل، فمن أزمقهق  ب  من ؿمريق موؽمى زمن فم   

 زمه. ،امرهموفمً 

  .، ضعقف احلديثةزمن فمبقد ىويمؽن دم ؽمـده موؽم 

همقصح اخلػم زمطريق أيب هريرة اظمتؼدم، ويؼويه ايمطريق   )أمحد آل رصمب(: ومؾت

 ؿران.اظمتصل فمن فم  

)صحقح زمطرومه  فمؾقه احلديث: ضت  ر  ضمكم فم   -ضمػظه اهلل -ؾمقخـا ايمعدوي ومال

 وؾمواهده(.
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ويف حديث معاذ بـ أكس،  طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؿعـاه، 

ر فؼال: السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف زاد: ثؿ أتك آَخ 

هؽذا تؽقن ))قال: و ((نأربعق))فؼال:  .ومغػرتف

 .(1)!!((الػضائؾ

، ثبت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿٓ يَ  ،غقر أكف حديث ضعقػ 

  ا.بؾ هق ضعقػ جد  

 :لؾسالم هل التامة فالصقغة الؽامؾة ت:قؾ

 .)السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف( 

                                                        

د ايمرمقم، ي  و  شمـا إؽمحاق زمن ؽم   :همؼال (5196أطمرصمه أزمو داود ) ا:ضعقف صمد  ( 1)

ومال: أطمػمين أزمو مرضموم، فمن  ومال: أـمن أين ؽمؿعت كاهمع زمن يزيد شمـا ازمن أيب مريم،

 زمه. ،امرهموفمً  ،ؽمفل زمن معاذ زمن أكس، فمن أزمقه

 وهمقه شمالث فمؾل: 

 .زمن يزيد أـمن أين ؽمؿعت كاهمع :ايمظن دم ومويمهـ 1 

اكظر  (.ايمضعف أومرب إلم) ،وهو فمبد ايمرضمقم زمن مقؿون اظمدين ،ـ أزمو مرضموم 2

 (.18/42) هتذيب ايمؽامل

 (.4/258كظر ايمتفذيب )ا (ضعقف احلديث)ـ ؽمفل  3 

 احلديث ، واونمغممه ...ؾماهد زيد زمن أرومم، وازمن فمباس :مـفا، ويمه فمدة ؾمواهد

 ؿمريق فمن رؽمول اهلل صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم.يمه ال يصح 
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ؿ سؾ  ، بالتعريػ وبالجؿع. سقاء كان الؿُ هذا هق إكؿؾ يف السالم

ظة كالجؿع مـ ػَ جؿاطة: ٕن القاحد معف الَح  مأ اواحًد  طؾقف

 .أدمققـ

وهذه الصقغة هل الؿروية طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وطـ  

 .(1السؾػ الصالح)

 :يف الؿسللة أققال العؾؿاءلقؽ إو

 :قال ابـ طابديـ

السالم طؾقؽؿ )ؿ أن يؼقل: سؾ  قال يف التتارخاكقة: وإفضؾ لؾؿُ 

زاد طؾك رد، وٓ يـبغل أن يُ والؿجقب كذلؽ يَ  (بركاتفورحؿة اهلل و

 البركات شلء. 

  .ففا أجزأهَذ ، وإن َح (وطؾقؽؿ)ويلتل بقاو العطػ يف 

، فؾؾؿجقب (السالم طؾقؽؿ)أو  (سالم طؾقؽؿ)وإن قال الؿبتدئ: 

ولؽـ  (ؾقؽؿالسالم ط)أو  (سالم طؾقؽؿ) :أن يؼقل يف الصقرتقـ

 .(2)كلَ وْ إلػ والالم أَ 

                                                        

 (.158/ 25) ( اظموؽموفمة ايمػؼفقة1)

 (.414/ 6) ( ضماؾمقة ازمن فمازمدين2)



 عالم األنام بفقه إلقاء السالمإ  

 

17   

 

 ل الؿاوردي:قا 

، َفُفَق ُمْخَتَؾٌػ بِاْختاَِلِف الؿُ  د  اَلِم َوِصَػُة الر  ا ِصَػُة الس   ؿِ ؾ  َس َفَلم 

  .ادِ رَ الؿُ وَ 

 َوَذلَِؽ َضْرَباِن:

ـَ مُ َأْن يَ  َأَحُدُهَؿا: اَلُم َبْق ـَ اْلُؿْبَتِدِئ  فُ تُ ػَ ِص فَ  ،ـِ قْ ؿَ ؾِ ْس ُؽقَن الس  ِم

اَلمِ  َأْو  دٍ احِ ك وَ ؾَ طَ  مُ اَل الس   انَ كَ  اءٌ قَ َس  (اَلُم َطَؾْقُؽؿْ الس  )َأْن َيُؼقَل:  بِالس 

ـَ  :َطَؾك َجَؿاَطةٍ  ُف إَِلْقِف َوإَِلك َحافِظِقِف ِم َن  َلْػَظ الَْجْؿِع َيَتَقج 
ِٕ

ـْ َقْقلِِف: )َوَرْحَؿُة اهللِ َوَما َزاَد َبْعَدُه  .اْلَؿاَلئَِؽةِ   َوَبَرَكاُتُف( َفُفَق ِزَياَدُة ِم

 .(1)َفْضؾٍ 

 قال الـقوي: 

 :الؿتقلل وغقرهؿاو يقة السالم وجقابف قال صاحب الحاويف كقػ

 (السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف) :أكؿؾف أن يؼقل البادئ

 (.وطؾقؽؿ السالم ورحؿة اهلل وبركاتف) :ويؼقل الؿجقب

 :فؼط (السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل) :يؼقل البادئ :وقال جؿاطة 

وإذا } :وقد قال اهلل تعالك ،يجقب بلحسـ مـفالقتؿؽـ الؿجقب أن 

                                                        

 (.147/ 14( احلاوي ايمؽبغم )1)
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وٓ يؿؽـف أحسـ مـفا  {حققتؿ بتحقة فحققا بلحسـ مـفا أو ردوها

 (.وبركاتف)ف البادئ َذ إٓ إذا َح 

جاء رجؾ إلك  :صقـ قاللحديث طؿران بـ ُح  :وإول أصح 

طؾقف ثؿ  دّ فرَ  .السالم طؾقؽؿ :فؼال ،الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ر ثؿ جاء آَخ  ((رْش طَ )) :لـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿفؼال ا ،جؾس

 :فؼال ،طؾقف فجؾس دّ فرَ  .السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل :فؼال

السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل  :ر فؼالثؿ جاء آَخ  ((شرونطِ ))

رواه الدارمل وأبق  ((ثالثقن)) :طؾقف وجؾس فؼال دّ فرَ  .وبركاتف

 .(1)حديث حسـ :وقال ،داود والترمذي

 :بـ أكس قالمـ رواية معاذ  ،اية ٕبل داود زيادة طؾك هذاويف رو  

 .السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف ومغػرتف :ر فؼالثؿ أتك آَخ 

 .(3)((!!هؽذا تؽقن الػضائؾ)) :(  وقال2)((أربعقن)) :فؼال

 

                                                        

 سمؼدم ختريه. صحقح:( 1)

 سمؼدم ختريه. :اصمد  ضعقف ( 2)

 (.595/ 4) ع( اظمجؿو3)
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 وقال أيًضا:

السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل )ستحب أن يؼقل الؿبتدئ بالسالم: يُ 

 .اؿ طؾقف واحًد سؾ  ضؿقر الجؿع، وإن كان الؿُ ب ل. فقلت(وبركاتف

، فقلتل (وطؾقؽؿ السالم ورحؿة اهلل وبركاتف)ويؼقل الؿجقب: 

 .(1)(وطؾقؽؿ)بقاو العطػ يف ققلف: 

 وقال أيًضا:

 (طؾقؽ)أو  (السالم طؾقؽؿ) :ن يؼقلفؽل ،وأما أقؾ السالم ابتداء

 .(2)(طؾقؽ)أو  (سالم طؾقؽؿ)أو  .إن كان وحده

 :قيقال البغو

السالم )، هذا أقؾف، وكؿالف أن يؼقل: (السالم طؾقؽؿ)الؿبتدئ: 

 .(طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

 .صر طؾقف، جازواقتَ  (وطؾقؽ)ثؿ الؿجقب يف الرد إذا قال: 

وطؾقؽؿ السالم ورحؿة اهلل )يؼقل يف الجقاب:  أنوإفضؾ  

 .(وبركاتف

                                                        

 . (264)ص ( رياض ايمصاحلكم1)

 (.596/ 4( اظمجؿوع )2)
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لؼقل اهلل  (سالم طؾقؽؿ)وإن كان قد اقتصر الؿبتدئ طؾك ققلف: 

 {وإذا حققتؿ بتحقة فحققا بلحسـ مـفا أو ردوها}سبحاكف وتعالك: 

 [.86]الـساء: 

 (.السالم طؾقؽؿ) :اوذهب بعضفؿ إلك أكف يؼقل يف الجقاب أيًض 

 .(سالم طؾقؽؿ)ل ذلؽ طـ الحسـ أكف كان إذا رد، قال: ؽِ ُح 

 (وطؾقؽؿ السالم)ب: وإكثرون ذهبقا إلك أكف يؼقل يف الجقا 

 .(1)يؿ الخطاببتؼد

 :د(قال ابـ رشد )الَج  

، (السالم طؾقؽؿ)وآختقار يف السالم أن يؼقل الؿبتدئ بالسالم: 

 . (وطؾقؽ السالم) :ويؼقل الراد طؾقف

 .ويجقز آبتداء بؾػظ الرد والرد بؾػظ آبتداء

مـ أكف أكؽر  ،طؾك ما جاء طـ ابـ طباس ،إلك لػظ البركة لفـتوي 

 ال: إن السالم اكتفك إلك البركة.الزيادة طؾك ذلؽ وق

                                                        

 (.255/ 12) ـةايمس   ( رشح1)
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وإذا حققتؿ بتحقة فحققا بلحسـ مـفا أو }ويف ققل اهلل طز وجؾ:  

دلقؾ طؾك جقاز الزيادة طؾك البركة إذا اكتفك الؿبتدئ  {ردوها

 بالسالم يف سالمف إلقفا. 

ؿ طؾك طبد اهلل بـ طؿر ؾ   َس أن رجاًل  ((مقصئف))ر مالؽ يف كَ وقد ذَ 

 .والغاديات والرائحات ،ورحؿة اهلل وبركاتف فؼال: السالم طؾقؽ

 .(1ه ذلؽ)رِ ثؿ كلكف كَ  !!افؼال طبد اهلل بـ طؿر: وطؾقؽ ألػً 

 :قال الؼقرواين 

وطؾقؽؿ ) :ويؼقل الراد (السالم طؾقؽؿ) :والسالم أن يؼقل الرجؾ

 .كؿا ققؾ لف (سالم طؾقؽؿ) :أو يؼقل (السالم

وطؾقؽؿ ) :ؼقل يف ردكأن ت ،وأكثر ما يـتفل السالم إلك البركة 

 (.السالم ورحؿة اهلل وبركاتف

 .(2)(سالم اهلل طؾقؽ) :وٓ تؼؾ يف ردك 

 

 

                                                        

 (.439/ 3( اظمؼدمات اظمؿفدات )1)

 (.323/ 2) ( ايمػواىمه ايمدواين2)
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 قال ابـ كثقر:

السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل )ٓ زيادة يف السالم طؾك هذه الصػة:  

ع أكثر مـ ذلؽ، لزاده رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف رِ ، إذ لق ُش (وبركاتف

 .(1وسؾؿ)

 :قال ابـ الؼقؿ

أن  ،ائل طـفَس ر الـ  كَ فَذ  (وبركاتف)ك هديف اكتفاء السالم إلوكان 

طؾقف الـبل صؾك اهلل طؾقف  دّ فرَ  . جاء فؼال: السالم طؾقؽؿرجاًل 

ر، فؼال: السالم ، ثؿ جؾس ثؿ جاء آَخ (طشر))وسؾؿ، وقال: 

طؾقف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وقال:  دّ فرَ  .طؾقؽؿ ورحؿة اهلل

ر، فؼال: السالم طؾقؽؿ ورحؿة ء آَخ ، ثؿ جؾس وجا((شرونطِ ))

طؾقف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقال:  دّ فرَ  .اهلل وبركاتف

 ((.ثالثقن))

 ـف.س  وَح  ،صقـؿران بـ ُح ائل، والترمذي مـ حديث طِ َس رواه الـ   

                                                        

 (.369/ 2) ( سمػسغم ازمن ىمثغم1)
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ر ثؿ أتك آَخ  :ره أبق داود مـ حديث معاذ بـ أكس، وزاد فقفكَ وذَ 

فؼال:  .وبركاتف ومغػرتف فؼال: السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل

 . ((!!هؽذا تؽقن الػضائؾ))، فؼال: ((نأربعق))

 :فنن لف ثالث طؾؾ :ثبت هذا الحديثوٓ يَ 

أكف مـ رواية أبل مرحقم طبد الرحقؿ بـ مقؿقن، وٓ  -إحداها 

 حتج بف.يُ 

 ا كذلؽ.وهق أيًض  ،ا سفؾ بـ معاذإن فقف أيًض  -الثاكقة

جزم بالرواية، بؾ لؿ يَ  -د رواتفأن سعقد بـ أبل مريؿ أح -الثالثة

  .أضـ أين سؿعت كافع بـ يزيد قال:

كان رجؾ يؿر بالـبل : ر طـ أكسأَخ  وأضعػ مـ هذا الحديُث 

فقؼقل  .ؼقل: )السالم طؾقؽ يا رسقل اهللويصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

وطؾقؽ السالم ورحؿة اهلل ))لف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 ((.وبركاتف ومغػرتف ورضقاكف

سؾؿف طؾك أحد ا ما تُ ؿ طؾك هذا سالمً ؾ  َس تُ  ،فؼقؾ لف: يا رسقل اهلل 

 !مـ أصحابؽ؟
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ر َش وهق يـصرف بلجر بضعة طَ  ،وما يؿـعـل مـ ذلؽ))فؼال:  

 .(1)((، وكان يرطك طؾك أصحابفرجاًل 

ًٓ وُسئِ    :ؾت الؾجـة الدائؿة سما

ف( هؾ ؿ وقال: )السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتؾ  ـ َس مَ س: إن 

 طؾك ذلؽ أم ٓ؟ زيد السالمَ يَ 

ء بالسالم طؾك جؿؾة: )السالم طؾقؽؿ ورحؿة ْد زيد يف البَ ٓ يَ  ج:

 اهلل وبركاتف( لعدم ثبقت ما يدل طؾك ذلؽ فقؿا كعؾؿ.

 .وباهلل التقفقؼ

 ؿ.ؾ  ك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وَس ؾ  وَص  

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 ... طضق ... كائب الرئقس ... الرئقسطضق .

طبد اهلل بـ قعقد ... طبد اهلل بـ غديان ... طبد الرزاق طػقػل ... 

 .(2طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز)

 

                                                        

 (.381/ 2ي طمغم ايمعباد )د  عاد دم ه  ( زاد اظم  1)

 (.4246( من ايمػتوى رومم )115/ 24) 1 -( همتاوى ايمؾجـة ايمدائؿة 2)
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 ؾت الؾجـة الدائؿة:وُسئِ 

هؾ يؿؽـ لؾرجؾ أن يؼقل ٕخقف: )السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل  س:

 وبركاتف ومغػرتف( ؟

 ؿران قال: طـ طِ  ،ـفس  مذي وَح والتر ،روى أبق داود ج:

فؼال: )السالم طؾقؽؿ(  ،جاء رجؾ إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ((.رْش طَ ))طؾقف ثؿ جؾس، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  د  فرَ 

طؾقف فجؾس،  د  ر فؼال: )السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل( فرَ ثؿ جاء آَخ  

 ((.شرونطِ ))فؼال: 

طؾقف  د  م طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف( فرَ ر فؼال: )السالثؿ جاء آَخ  

 ((.ثالثقن))فجؾس، فؼال: 

 رضل اهلل طـف، أن رجاًل  ،ا طـ معاذ بـ أكسوروى أبق داود أيًض  

ؿ طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )السالم طؾقؽؿ ؾ  جاء فَس 

هؽذا ))وقال:  ((أربعقن))ل: فؼاورحؿة اهلل وبركاتف ومغػرتف( 

 ((.!!تؽقن الػضائؾ

  .حتج بفآ يُ  ،لؽـ هذه الرواية التل بفا زيادة: )ومغػرتف( ضعقػة 

 .وباهلل التقفقؼ
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 ؿ.ؾ  ك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وَس ؾ  وَص  

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

بـ طبد اهلل طبد اهلل بـ قعقد ... طبد الرزاق طػقػل ... طبد العزيز 

 .(1بـ باز)

قال: )سالم  ،ما رأيؽؿ يف ققل الرجؾ إذا أراد السالم طؾك ققم س:

اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف( )سالم مـ اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف 

 ؟ ركاتف(وب

 ؟ـ أجازهوفقف مَ  ،ع ذلؽـَ ـ مَ حقث فقف مَ 

 :ل( يف ققلفأإمر يف ذلؽ واسع: ٕن الؿضاف إلقف بدل ) ج:

 .)السالم(

وهل: )السالم طؾقؽؿ ورحؿة  ،ؽـ كقكف يتؾػظ بإلػاظ القاردةل 

 ك وأفضؾ.لَ وْ اهلل وبركاتف( أَ 

 .وباهلل التقفقؼ

 ؿ.ؾ  ك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وَس ؾ  وَص  

                                                        

 (.4446( ايمػتوى رومم )116/ 24) 1 -تاوى ايمؾجـة ايمدائؿة ( هم1)
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 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... الرئقس

 .(1از)طبد اهلل بـ غديان ... طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ ب

 :العدوي مصطػك بـ ـاقال شقخ

م السال): إذا قؾـا ،( يف التحقةك )وبركاتفهؾ ُتسـ الزيادة طؾ س:

 ؟(طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

، والسـد الذي فقف )ومغػرتف( لؿ أقػ طؾك أثر صحقح بذلؽ ج:

 .يف إسـاده ضعػ

اكتفك السالم إلك  :وقد ورد طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا أكف قال

 .(2)( ركاتفبو)

 

 

 

 

                                                        

 (.8844( ايمػتوى رومم )119/ 24) 1 -(  همتاوى ايمؾجـة ايمدائؿة 1)

 (.2/171( سمػسغم ؽمورة ايمـساء )2)
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 الحاصؾ

السالم طؾقؽؿ ) :يف إلؼاء السالم هل التامة الصقغة الصحقحة

 .(ورحؿة اهلل وبركاتف

ل(  أبدون ) (سالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف) :ويجقز أن يؼقل

 (.السالم)يف كؾؿة 

 .وأفضؾ بال شؽ كلَ وْ رسقل اهلل أَ لزوم القارد طـ  لؽـو

طؾقؽؿ(، أو )السالم طؾقؽؿ  )السالم :وإن اكتػك شخص بؼقلف

 .جاز ،دون بؼقة الصقغةب  ورحؿة اهلل(

 .ؿ السالم كاماًل تِ أن يُ  -لؽـ إفضؾ وإكؿؾ وإتؿ وإثقب
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 إفشاء السالم فضؾ

فضؾ السالم وإمر  طؾك وأثار إحاديثأيات و دلت

 بنفشائف:

 ًٓ  أيات: -أو

ـَ آَمـُقا َٓ َتْدُخُؾقا ُبُققتًا َغْقَر ُبُققتُِؽْؿ َيا أَ } ـ َقاَل اهلل َتَعاَلك: 1 َفا ال ِذي يُّ

ُؿقا َطَؾك َأْهؾَِفا  .(1){َحت ك َتْسَتْلكُِسقا َوُتَسؾ 

 :قال الطبري

ٓ  ،يا أيفا الذيـ آمـقا فتلويؾ الؽالم إذن إذا كان ذلؽ معـاه:

ن يؼقل ؿقا وتستلذكقا، وذلؽ أؾ  َس حتك تُ  ،ا غقر بققتؽؿتدخؾقا بققتً 

 (.السالم طؾقؽؿ، أدخؾ؟)أحدكؿ: 

ؿقا ؾ  َس حتك تُ  :م الذي معـاه التلخقر، إكؿا هقد  ؼَ وهق مـ الؿُ  

 .(2وتستلذكقا)

                                                        

 [ .27ايمـور: ؽمورة ] (1)

 (.149/ 19سمػسغم ايمطػمي) (2)
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ُؿقا َطَؾك أْكُػِسُؽْؿ َتِحق ًة } :كوقال تعالـ  2   َفنَذا َدَخْؾُتْؿ ُبُققتًا َفَسؾ 

ـْ ِطـِْد اهللِ ُمَباَرَكًة َصق َبةً   .(1){ِم

 :قال الؼرصبل

 :ؾػ الؿتلولقن يف أي البققت أراداختَ  

 .عل والحسـ: أراد الؿساجدَخ فؼال إبراهقؿ الـ   

ـ فقفا مـ ضقػؽؿ. فنن لؿ يؽـ يف ؿقا طؾك مَ ؾ  َس  والؿعـك: 

. (السالم طؾك رسقل اهلل)الؿساجد أحد فالسالم أن يؼقل الؿرء: 

م السال)يريد الؿالئؽة، ثؿ يؼقل:  (السالم طؾقؽؿ) :وققؾ: يؼقل

 .(طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ

طـ ابـ  ،طـ طؿرو بـ ديـار ،رؿَ عْ أخبركا مَ  :ر طبد الرزاقكَ وذَ  

فنذا دخؾتؿ بققتا فسؾؿقا } يف ققلف تعالك: ،رضل اهلل طـفؿا ،طباس

السالم طؾقـا  :الؿسجد فؼؾ أية، قال: إذا دخؾَت  {طؾك أكػسؽؿ

 وطؾك طباد اهلل الصالحقـ. 

                                                        

 [ .61ايمـور: ؽمورة ] (1)
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ؿقا طؾك ؾ  فَس  :أي .البققت الؿسؽقكة :بالبققتالؿراد  وققؾ:

وططاء بـ أبل  ،اوابـ طباس أيًض  ،أكػسؽؿ. قالف جابر بـ طبد اهلل

 رباح. 

ؿ الؿرء فقفا ؾ  َس البققت غقر الؿسؽقكة، ويُ  :دخؾ يف ذلؽيَ  وقالقا:

 طؾك كػسف بلن يؼقل: السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ. 

بالعؿقم يف البققت هق الصحقح، وٓ دلقؾ الؼقل  قال ابـ العربل:

دخؾ تحت هذا العؿقم كؾ بقت ؼ الؼقل لقَ ؾِ صْ طؾك التخصقص، وأُ 

 .(1لؾغقر أو لـػسف) ،كان

ـَ ِمـَْفا َأْو }ك: ـ وقال تعال 3 َوإَِذا ُحق قُتْؿ بَِتِحق ٍة َفَحقُّقا بَِلْحَس

وَها  .(2){ُردُّ

 قال ابـ كثقر:

دوا ؿ، أو رُ ؾ  وا طؾقف أفضؾ مؿا َس دُّ ؿ، فرُ ؾ  َس ؿ طؾقؽؿ الؿُ ؾ  أي: إذا َس  

 .(3)لزيادة مـدوبة، والؿؿاثؾة مػروضةفا ؿ ]بف[ؾ  طؾقف بؿثؾ ما َس 

                                                        

 (.318/ 12( سمػسغم ايمؼرؿمبي )1)

 [ .86يمـساء: اؽمورة ] (2)

 (.368/ 2سمػسغم ازمن ىمثغم) (3)
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ـَ إِْذ }ك: ـ وقال تعال 4  َهْؾ َأَتاَك َحِديُث َضْقِػ إِْبَراِهقَؿ اْلُؿْؽَرِمق

 .(1){َدَخُؾقا َطَؾْقِف َفَؼاُلقا َسالمًا َقاَل َسالمٌ 

 :اديث وأثارإح -ثاكًقا

 سلل الـبل أن رجاًل  ـ  طـ طبد اهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـفؿا، 1

ؿ الطعام، عِ طْ تُ ))صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: أي اإلسالم خقر؟ قال: 

 .(2)((عرفـ لؿ تَ ومَ  َت فْ رَ ـ طَ ؼرأ السالم طؾك مَ وتَ 

 :قال الحافظ ابـ رجب

هذا  ((عرفـ لؿ تَ ومَ  فَت رَ ـ طَ ؼرأ السالم طؾك مَ وتَ )) :وققلف

 أفضؾ أكقاع إفشاء السالم. 

إن مـ أشراط الساطة  ))ا: طـ ابـ مسعقد مرفقطً  (الؿسـد)ويف 

 .((السالم بالؿعرفة

كلهؾ  :داءتف بالسالمـ ٓ يجقز بَ مَ  خرج مـ طؿقم ذلؽ:ويَ  

 .(3طـد جؿفقر العؾؿاء) ،الؽتاب

                                                        

 [ .25و 24 ايمذاريات: ؽمورة( ]1)

 (.39ومسؾم )، (12أطمرصمه ايمبخاري) متػق فمؾقه:( 2)

 (.44/ 1( همتح ايمباري)3)
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 :قال الـقوي

 :أي ((رفعـ لؿ تَ ومَ  فَت رَ ـ طَ ؼرأ السالم طؾك مَ وتَ ))ومعـك  

ـ خص بف مَ وٓ تَ  .فتف أم لؿ تعرففرَ طَ  ،فقتَ ؼِ ـ لَ ؿ طؾك كؾ مَ ؾ  َس تُ 

 .تعرفف كؿا يػعؾف كثقرون مـ الـاس

ؿ ابتداء طؾك ؾ  َس فال يُ  ،ثؿ إن هذا العؿقم مخصقص بالؿسؾؿقـ 

 .(1كافر)

 :قال الحافظ ابـ حجر 

تؿؾ أن اح ،عرفـ لؿ يَ ك السالم طؾك مَ رَ أكف لق تَ  :وفقف مـ الػقائد 

 .فؼد يققعف يف آستقحاش مـف ،ظفر أكف مـ معارففيَ 

 .فال يبتدئ السالم طؾك كافر ،ؿؾِ ْس وهذا العؿقم مخصقص بالؿُ  

 !!ـ أجاز ابتداء الؽافر بالسالمقد تؿسؽ بف مَ  :قؾت 

 :حؿؾ ققلففقُ  ،جة فقف ٕن إصؾ مشروطقة السالم لؾؿسؾؿوٓ ُح  

  .طؾقف (فَت رَ ـ طَ مَ ))

 ،ف أكف مسؾؿ فذاكرَ طَ  نْ بؾ إِ  ،فال دٓلة فقف (عرفلؿ تَ  ـمَ ))وأما 

 .عرف أكف كافرا لؿ يؿتـع حتك يَ ؿ احتقاصً ؾ  وإٓ فؾق َس 

                                                        

 (.10/ 2رشح ايمـووي فمعم مسؾم ) (1)
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استػتاح  -يف مشروطقة السالم طؾك غقر الؿعرفة :بـ بطالاوقال  

فال يستقحش  ،لقؽقن الؿممـقن كؾفؿ إخقة :بة لؾتلكقسخاصَ لؾؿُ 

 .(1ققع يف آستقحاش)ويف التخصقص ما قد ي .أحد مـ أحد

قال رسقل اهلل صؾك اهلل  ، قال:رضل اهلل طـفؿا ـ طـ أبل هريرة 2 

دخؾقن الجـة حتك تممـقا، وٓ تممـقا حتك ٓ تَ ))طؾقف وسؾؿ: 

تحابقا، أوٓ أدلؽؿ طؾك شلء إذا فعؾتؿقه تحاببتؿ؟ أفشقا السالم 

 .(2)((بقـؽؿ

  :قال الـقوي 

 ،لف لؾؿسؾؿقـ كؾفؿْذ وبَ  ،لسالموفقف الحث العظقؿ طؾك إفشاء ا 

 .(3عرف)ـ لؿ تَ ومَ  فَت رَ ـ طَ مَ 

 :قال العظقؿ أبادي

 .(4)قا ُسـتفقُ ْح ـ الـاس لقُ قبالسالم  َكْشر :والؿراد .واَأْضِفر :َأيْ 

                                                        

 (.21/ 11همتح ايمباري) (1)

 .(54) أطمرصمه مسؾم صحقح: (2)

 (.36/ 2رشح ايمـووي فمعم مسؾم ) (3)

 (.68/ 14فمون اظمعبود) (4)
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طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  ـ طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف، 3 

ؿ طؾك ؾ  : اذهب فَس ا، ثؿ قالتقن ذراطً ؼ اهلل آدم وصقلف ِس ؾَ َخ )) قال:

 .ع ما يحققكؽ، تحقتؽ وتحقة ذريتؽؿِ أولئؽ مـ الؿالئؽة، فاستَ 

فزادوه:  .فؼالقا: السالم طؾقؽ ورحؿة اهلل .السالم طؾقؽؿ :فؼال

ؼ ؾْ ل الَخ زَ دخؾ الجـة طؾك صقرة آدم، فؾؿ يَ ـ يَ فؽؾ مَ  .ورحؿة اهلل

 .(1)((ـؼص حتك أنيَ 

 قال الـقوي:

 .ؿ طؾقفؿسؾ  يُ  فقف أن القارد طؾك جؾقس

 :ولق قال .بإلػ والالم (السالم طؾقؽؿ) :وأن إفضؾ أن يؼقل 

  .اهػَ كَ  (سالم طؾقؽؿ)

 .ستحب أن يؽقن زيادة طؾك آبتداءوأن رد السالم يُ 

 :شترط أن يؼقلوٓ يُ  (السالم طؾقؽؿ) :وأكف يجقز يف الرد أن يؼقل 

 .(2واهلل أطؾؿ) (وطؾقؽؿ السالم)

 

                                                        

 (.2841ومسؾم )، (3326أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه: (1)

 (.178/ 17رشح ايمـووي فمعم مسؾم ) (2)
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 :ـ حجرقال الحافظ اب 

 :دل بف طؾك أن هذه الصقغة هل الؿشروطة ٓبتداء السالمواستُ 

 .(1)((ففل تحقتؽ وتحقة ذريتؽ)) :لؼقلف

 :اويـَ قال الؿُ 

ح باب الؿقدة تْ ٕكف فَ  :وهذا أول مشروطقة السالم وتخصقصف

 .(2)ل اإليؿانالؿمدي إلك استؽؿا ،اإلخقانوتللقػ لؼؾقب 

ا رسقل اهلل كَ رَ مَ أَ  طـفؿا، قال: ـ طـ البراء بـ طازب رضل اهلل 4  

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بسبع، وكفاكا طـ سبع:

واإلستبرق، وطـ  س الحرير والديباجبْ كفاكا طـ خاتؿ الذهب، ولُ  

 .قثرة، والؿِ ل  س  الؼِ 

 .(3ا أن كتبع الجـائز، وكعقد الؿريض، وكػشل السالم)كَ رَ مَ وأَ  

 

                                                        

 (.4/ 11همتح ايمباري) (1)

 (.446/ 3همقض ايمؼدير ) (2)

 (.2066ومسؾم ) (،5650أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه: (3)
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أن الـبل صؾك اهلل طؾقف  ،رضل اهلل طـف ،ريْد ـ طـ أبل سعقد الُخ  5

 .((بالطرقات إياكؿ والجؾقَس ))وسؾؿ قال: 

 .كتحدث فقفا ،فؼالقا: يا رسقل اهلل، ما لـا مـ مجالسـا بد 

 .((إذ أبقتؿ إٓ الؿجؾس، فلططقا الطريؼ حؼف))فؼال:  

 قالقا: وما حؼ الطريؼ يا رسقل اهلل؟ 

ٕمر السالم، وا دُّ البصر، وكػ إذى، ورَ  ضُّ غَ ))قال:  

 .(1)((بالؿعروف، والـفل طـ الؿـؽر

إن ))قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ـ  طـ أبل أمامة، قال: 6

 .(2)((ـ بدأهؿ بالسالمك الـاس باهلل مَ لَ وْ أَ 

م رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف دِ لؿا قَ  م، قال:اَل ـ طـ طبد اهلل بـ َس  7

سقل اهلل صؾك اهلل م ردِ اكجػؾ الـاس إلقف، وققؾ: قَ  ،وسؾؿ الؿديـة

 .طؾقف وسؾؿ، فجئت يف الـاس ٕكظر إلقف

                                                        

 (.2121ومسؾم ) ،(6229أطمرصمه ايمبخاري) متػق فمؾقه: (1)

ب اإليامن ع  ومن ؿمريؼه ايمبقفؼي دم ؾم   ،(5197أطمرصمه أزمو داود ) صحقح: (2)

فمن أيب ؽمػقان احلؿيص، فمن  فماصم، فمن أيب طمايمد وهب من ؿمريق أيب، (8408)

  .زمه ،امرهموفمً ، أيب أمامة
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أن  فُت رَ طَ  ،وجف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؾؿا استبـُت  

يا ))وكان أول شلء تؽؾؿ بف أن قال:  ،وجفف لقس بقجف كذاب

 ،قا والـاس كقامؾُّ ؿقا الطعام، وَص أيفا الـاس، أفشقا السالم، وأصعِ 

 .(1)((الجـة بسالم ادخؾقتَ 

                                                        

واحلاىمم ، (1334) هوازمن ماصم، (2458أطمرصمه ايمؼممذي ) أؽماكقده مؼال: دم( 1)

 .ونمغمهم (25897وازمن أيب ؾمقبة ) ،(23784وأمحد )، (4283)

 زمه . ،مال  ، فمن فمبد اهلل زمن ؽم  زمن أوذمارة ر  فموف زمن أيب مجقؾة، فمن ز  من ؿمرق فمن  

 !!اهلل فمـه ريض ،مال  ارة من فمبد اهلل زمن ؽم  ر  واإلؾمؽايمقة دم هذا ايمسـد دم ؽمامع ز   

ن ازمن ارة مر  ع ز  ؿ  : هل ؽم  ل أيبئ  ضماسمم: ؽم   ومال ازمن أيبو: (3/323همػي ايمتفذيب )

 م   ومال: ما أراه .ال  ؽم  

يعـي  -ومؾت يمقحقى :وومال فمقم زمن اظمديـي :(196ودم صمامع ايمتحصقل يمؾعالئي ) 

 ؽم   :-ايمؼطان
 :لئ  وؽم    (.ؽمؿعت  )يمقس همقفا يشء  :ومال  زمن فمباساارة من ر  ع ز  ؿ 

 دطمل دم اظمسـد.ويمؽـه ي   ،ما أراه :ومال  مال  هل ؽمؿع من فمبد اهلل زمن ؽم  

ىمام  ،مال  ارة زمن أوذم زمايمسامع من فمبد اهلل زمن ؽم  ر  اء سمٌميح ز  يمؽن صم :أمحد()ومؾت 

ودم ايمتاريخ ايمؽبغم  .(3251) هومن ؿمريق ازمن ماصم ،(25897فمـد ازمن أيب ؾمقبة )

ه زمايمسامع من فمبد اهلل زمن حيىمر سمٌمذ   -ارة زمن أوذمر  ( دم سمرمجة ز  1461ي )يمؾبخار

 .اهلل فمـه ريض ،مال  ؽم  

 .ايمسامع شغم إلم إشمباتوىملن ايمبخاري ي
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ر ىمالم ىم  وذ   ،ؽؾم ايمشقخ مؼبل زمن هادي ايموادفمي ـ رمحه اهلل ـ فمن هذا احلديثوسم   

 .واهلل أفمؾم :شمم ومال ه،ارة فمـد ازمن ماصمر  ضماسمم، وسمٌميح ز   أيب

 ويمؾحديث ؾمواهد: 

وايمبزار ، (981( )489بان )وازمن ضم   ،(2126ما أطمرصمه ايمدارمي ) :مـفا

 .( من ؿمريق صمرير زمن فمبد احلؿقد2402)

 .لق  ض  ( من ؿمريق حمؿد زمن هم  981) ايمبخاري دم األدب اظمػردوأطمرصمه  

فمن  فمطاء زمن ايمسائب، فمن أزمقه، فمن فمبد اهلل زمن  ل (ق  ض  ىمالمها )صمرير وازمن هم   

 زمه.  ،امرهموفمً ... فمؿرو

 دم ىمامل ( زمعد االطمتالط ق  ض  ورواية )صمرير وازمن هم   .وفمطاء زمن ايمسائب خمتؾط

  .(7/206ايمتفذيب )

محاد زمن ى فمـه ؽمػقان وؾمعبة وو  ما ر  جة، ووب زمن ؽمػقان: هو شمؼة ضم  ومال يعؼ

وازمن  رواية صمرير دمامع ومديم، وىمان فمطاء سمغغم زمآطمره، وؽمامع همالء ؽم ،ؽمؾؿة

 .ضعقػة ؿمبؼتفمل وق  ض  هم  

  .مهام، ضمدشمـا فمطاء زمن ايمسائبفمن  (6848اظمسـد )وأطمرصمه أمحد دم  

  .لب  ؼ  ورواية مهام فمن فمطاء زمعد االطمتالط، همال سم  

  .زائدة، فمن فمطاء زمن ايمسائبمن ؿمريق  ( 355د )ق  وأطمرصمه فمبد زمن مح   

 . فمن فمطاء ومبل االطمتالط ةورواية زائد

 .اونمغممه ...، وازمن فمؿريب هريرةر من ضمديث أطم  ويمؾحديث ؾمواهد أ   ،هذا
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 :طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال ،ـ طـ البراء رضل اهلل طـف 8

 .(1)((ؿقاؾَ ْس السالم تَ أفشقا ))

أبخؾ الـاس الذي يبخؾ  قال: رضل اهلل طـف ـ طـ أبل هريرة 9

 .(2بالسالم)

كـت رديػ أبل بؽر، فقؿر طؾك الؼقم فقؼقل:  ـ طـ طؿر قال: 11

ويؼقل:  .ورحؿة اهللفقؼقلقن: السالم طؾقؽؿ  .السالم طؾقؽؿ

                                                        

وايمبخاري دم األدب ، (18530أطمرصمه أمحد دم اظمسـد ) ضعقف: إؽمـاده (1)

قم دم ايمضعػاء ق  ؼ  وايمع  ، (299يععم ) ووأزم ،(491بان )ضم   وازمن، (979اظمػرد )

 .ونمغمهم ،(488/ 3ايمؽبغم)

ـ ان  من ؿمرق فمن 
ي  زمن فمبد اهلل  وم 

ؿ  ، فمن فمبد ايمرمحن زمن فموؽمجة، فمن ايمػماء زمن ايمـَف 

 .امرهموفمً  ،فمازب

 .كم  إذا سموزمع وإال همؾ   :ومعـاه (مؼبول) :ومال احلاهمظ (ومـان)وهمقه 

 .ا سمؼدمتاهد ىمثغمة صمد  وإلهمشاء ايمسالم ؾمو 

واظمتن معروف زمغغم هذا : (488/ 3فمؼب احلديث دم ايمضعػاء) ؼققموومال ايمع   

 زملؽماكقد صمقاد. ،اإلؽمـاد دم إهمشاء ايمسالم

أطمرصمه ايمبخاري دم األدب اظمػرد  :، ريض اهلل فمـهصحقح من ومول أيب هريرة (2)

 ا.ونمغممه ،(25747وازمن أيب ؾمقبة )، (1042)

 .ومويمه فمن أيب فمثامن، فمن أيب هريرة،من ؿمريق فماصم،  
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فقؼقلقن: السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل  .السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل

 .(1ؾـا الـاس الققم بزيادة كثقرة)َض فَ  :فؼال أبق بؽر .وبركاتف

بـ  لّ بَ ؾ بـ أُ قْ ػَ الطُّ أن   ،صؾحة أبل بـ اهلل طبد بـ إسحاق طــ  11 

 .إلك السققكعب، أخبره أكف كان يلتل طبد اهلل بـ طؿر فقغدو معف 

، َسَؼاطقال: فنذا غدوكا إلك السقق، لؿ يؿر طبد اهلل بـ طؿر طؾك  

 .ؿ طؾقفؾ  إٓ َس  -، وٓ مسؽقـ، وٓ أحدبِقَعة وٓ صاحب

فاستتبعـل إلك السقق،  ،اطبد اهلل بـ طؿر يقمً  ؾ: فجئُت قْ ػَ قال الطُّ  

، وٓ اْلَبق عِ  وأكت ٓ تؼػ طؾك  ،فؼؾت لف: وما تصـع يف السقق

 !تسلل طـ السؾع، وٓ تسقم بفا، وٓ تجؾس يف مجالس السقق؟

 .اجؾس بـا هاهـا كتحدث :قال: وأققل

وكان الطػقؾ ذا بطـ  -فؼال لل طبد اهلل بـ طؿر: يا أبا بطـ  :قال 

 .(2قـا)ؼِ ـ لَ ؿ طؾك مَ ؾ  َس إكؿا كغدو مـ أجؾ السالم، كُ  -

                                                        

 (26192وازمن أيب ؾمقبة )، (987أطمرصمه ايمبخاري دم األدب اظمػرد ) صحقح: (1)

 .رهىم  همذ   ...من ؿمريق ؾمعبة ومال: ضمدشمـي فمبد اظمؾك، فمن زيد ومال: ضمدشمـا فمؿر

األفمظؿي  /ط ،أطمرصمه مايمك دم اظموؿمل :، ريض اهلل فمـفامضمسن فمن ازمن فمؿر( 2)

زمن ىمعب  يب   ل زمن أ  ق  ػ  أن ايمط   ،حاق زمن فمبد اهلل زمن أيب ؿمؾحة( فمن إؽم1400/ 5)

 .رهىم  همذ   ...اهلل زمن فمؿر أكه ىمان يليت فمبد   ،أطمػمه
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 زوال الخصقمة يؽقن بالسالم

 :قال البفقتل

الؿـفل طـف( وهق هجر الؿسؾؿ أخاه فقق ثالثة أيام )والفجر  

وي ورُ  .)يزول بالسالم( ٕكف سبب التحابب لؾخقر، فقؼطع الفجر

 .(1)((اْلِفْجَرانَ ؼطع السالم يَ )) :امرفقطً 

 الحاصؾ

وهق سبب  ،ــ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿإفشاء السالم مـ ُس  

، وهق ؿلكقـة، وبث الطُّ بقـ الـاس، وجؾب الؿحبة ةلزوال الخصقم

طؾقف أتؿ  ،قـاـا كبؿَ ؾ  سبب لجؾب التحابب بقـ الـاس كؿا طَ 

 .الصؾقات والتسؾقؿات

 ،الـاسؾ طـفا بعض ػَ ـة العظقؿة التل غَ فؾـحرص طؾك هذه السُّ  

 .وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل

، فنذا قال اطظقؿً  اضقع طؾك أكػسـا ثقابً لسالم كُ وبتركـا إلؼاء ا 

 :ا زاد طؾقفاوإذ .ؾف طشر حسـاتف (ؾقؽؿالسالم ط) :الرجؾ

                                                        

 (.154/ 2ىمشاف ايمؼـاع فمن متن اإلومـاع ) (1)
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، ؾف ثالثقنف (وبركاتف) :إذا زاد طؾقفاو .شرونؾف طِ ف (ورحؿة اهلل)

 .كؿا أخبركا بذلؽ كبل الفدى

 .جدر بـا  أٓ كضقع ذلؽؿ إجر الؽبقرفقَ  

ــ كسلل اهلل أن يجعؾـا مـ الحريصقـ طؾك ُس  ،واهلل الؿستعان 

 الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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 :الـاس بعض ققلحؽؿ 

 )صباح الخقر ومساء الخقر(

 بعد إلؼاء السالم

 أققل وباهلل تعالك التقفقؼ:

يا  امرحبً )أو  (وسفاًل  أهاًل ) :، فال بلس بؼقل الؼائؾٓ ماكع مـفا

 ،د تحقة اإلسالملؽـ بع (مساء الخقر)أو  (صباح الخقر)أو  (فالن

لسالم ا) ، أو(قؽؿ ورحؿة اهللالسالم طؾ)، أو (السالم طؾقؽؿ) لوه

 وهل أكؿؾ وأتؿ. ،(طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

تحقة ب هذه الؽؾؿاتستبدل أن ك ولؽـ اإلشؽالقة والؿخالػة 

 ، وكفجر تحقة اإلسالم !!اإلسالم

 :وى أهؾ العؾؿ الؿعاصريـ يف هذاالقؽ بعض فتإو

 فتقى الؾجـة الدائؿة:

 ؟اء الخقر(ؿ ققل: )صباح الخقر( و )مسؽْ ُح ما   س:

وبعد الرد  دء بالسالما، ويؽقن ذلؽ بعد البَ ٓ كعؾؿ بذلؽ بلًس  ج:

 ا طؾقف.ؿً ؾ  َس إذا كان الؼائؾ بذلؽ مُ  ،الشرطل
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 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... طضق ... الرئقس

... طبد اهلل بـ غديان ... طبد العزيز بـ طبد اهلل  طبد اهلل بـ قعقد

 .(1بـ باز)

 :ؾت الؾجـة الدائؿةوُسئِ  

ل كؼقل: )صباح الخقر ق  َح طـدكا يف مصر طادة يف الصباح أن كُ  س:

 ؿ هذه التحقة يف اإلسالم؟ؽْ يا فالن( ما ُح 

تحقة اإلسالم: )السالم طؾقؽؿ( فنن زاد: )ورحؿة اهلل وبركاتف(  ج:

فال  ،ـ لؼقف: )صباح الخقر( مثاًل وإن دطا بعد ذلؽ مَ  .ضؾففق أف

 .حرج طؾقف

)صباح الخقر( دون أن  ؼتصر بالتحقة طـد الؾؼاء طؾكأن يَ أما  

 يؼقل: )السالم طؾقؽؿ( فؼد أساء.

 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

                                                        

ايمسمال ايمثايمث من ايمػتوى رومم  ،(115/ 24) 1 -همتاوى ايمؾجـة ايمدائؿة  (1)

(3897.) 
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 .الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاءالؾجـة 

 ... كائب الرئقس ... الرئقسطضق .

طبد اهلل بـ غديان ... طبد الرزاق طػقػل ... طبد العزيز بـ طبد اهلل 

 .(1بـ باز )

 :مة الػؼقف الشق   ابـ طثقؿقـ ـ رحؿف اهلل ـال  ؾ العَ ئِ وُس 

ب أفراد الؿجتؿع الققم استبدلقا تحقة ؾأٓحظ أن أغ :يؼقل السائؾ

 (صباح الخقر) :فؿبؼقل -اإلسالم الؿشروطة طؾك بعضفؿ

  (.مساء الخقر)و

 ؽػل طـ السالم الؿشروع؟وهؾ تَ  ؟فؿا رأيؽؿ يف هذه الظاهرة

هذه الظاهرة ضاهرة ٓ يـبغل أن يؽقن  فلجاب رحؿف اهلل تعالك:

ٕكف استبدال التحقة اإلسالمقة بؿجرد  :طؾقفا الؿجتؿع اإلسالمل

 .الترحقب

                                                        

ايمسمال ايمثايمث من ايمػتوى رومم  ،(119/ 24) 1 -همتاوى ايمؾجـة ايمدائؿة  (1)

(9908). 
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هذا  (السالم طؾقؽؿ) (السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل) :ؿؾ  َس فؼقل الؿُ  

مع ما  ،ؿ طؾقف بالسالمة مـ أفات الدكققية والديـقةؾ  َس دطاء لؾؿُ 

  .يتضؿـف مـ التحقة

 .ل السالم بشلء ٓ يتضؿـ هذا الدطاءد  بَ فال يـبغل أن يُ 

 :فنكف يؼقل ،ؿ السالم الؿشروعؾ  َس كسان يريد أن يُ وإذا كان اإل 

 (مساء الخقر)أو  (اح الخقرصب) :ثؿ إن شاء قال (السالم طؾقؽؿ)

 .أو ما أشبف ذلؽ ؟(كقػ أمسقت)أو  ؟كقػ أصبحت)أو 

 د  رَ  (السالم طؾقؽؿ) :طؾقف وققؾ ـ إذا ُسؾ ؿمَ  :ـ ذلؽوأشد مِ  

وما  (حقاك اهلل) :أو بؼقلف (امرحبً ) :أو بؼقلف ( وسفاًل أهاًل ) :بؼقلف

 (السالموطؾقؽؿ ) :وهق أن يؼقل ،د الرد القاجبرُ دون أن يَ  ،أشبفف

ـَ َوإَِذا ُحق قُتْؿ بَِتِحق ٍة َفَحقُّقا بِ } :ٕن اهلل يؼقل سبحاكف وتعالك َلْحَس

وَها  .{ِمـَْفا َأْو ُردُّ

كؽ ما نف ،د طؾقف مثؾ هذا الدطاءرُ ولؿ تَ  ،فؿـ دطا لؽ بالسالم 

 .حققتف بلحسـ وٓ رددت طؾقف تحقتف
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أن  (م طؾقؽؿالسال) :ؿ طؾقف السالم الؿشروعؾ  ـ َس فقجب طؾك مَ  

 .(1)( طؾقؽؿ السالم) :يؼقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 (.2/ 24) همتاوى كور فمعم ايمدرب (1)



 عالم األنام بفقه إلقاء السالمإ  

 

49   

 

 

 مسللة

 حؽؿ إلؼاء السالم 

 .مـ حقث الجؿؾة ،السالم واجب دُّ ورَ  ،ـةإلؼاء السالم ُس 

 :لقؽ أققال العؾؿاء يف ذلؽإو

 إحـاف:

  : سرخسلقال ال

 .(1)فريضة السالم دُّ ورَ  ،ـةُس  السالم

 قال ابـ طابديـ:

: أن بعض أصحاب أبل طـ الػؼقف أبل جعػر قؾت: ويف التتارخاكقة

 .(سالم اهلل طؾقؽؿ)يقسػ كان إذا مر بالسقق يؼقل: 

التسؾقؿ تحقة وإجابتفا فرض، فنذا لؿ  فؼال: ،فؼقؾ لف يف ذلؽ 

فدطاء  (سالم اهلل طؾقؽؿ)يجقبقين وجب إمر بالؿعروف، فلما 

 فلختاره لفذا. ،ؾزمـل شلءؾزمفؿ وٓ يَ فال يَ 

                                                        

 .(274/ 30) اظمبسوط (1)
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ما مر يػقد اختصاص وجقب الرد بؿا إذا ابتدأ بؾػظ  ففذا مع قؾت:

 (.سالم طؾقؽؿ)أو  (السالم طؾقؽؿ)

، أو (سالم طؾقؽؿ) :ـا أن لؾؿجقب أن يؼقل يف الصقرتقـمْ د  وقَ  

  (.السالم طؾقؽؿ)

ما هق  ولؽـ طؾؿَت  ،ابومػاده أن ما صؾح لالبتداء صؾح لؾجق

 .(1)إفضؾ فقفؿا

 الؿالؽقة:

 ر:قال ابـ طبد الب  

ـة وأن وإكؿا قؾـا هذا إلجؿاع العؾؿاء طؾك أن آبتداء بالسالم ُس 

بتحقة فحققا بلحسـ وإذا حققتؿ } :لؼقل اهلل طز وجؾ :الرد فرض

 .(2)[86 :الـساء] {مـفا أو ردوها

 

 

 

                                                        

 (.416/ 6ضماؾمقة ازمن فمازمدين ) (1)

 .(464/ 8االؽمتذىمار ) (2)
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 الشافعقة:

 :قال الشافعل

ـَ ِمـَْفا َوإَِذا ُحق قُتْؿ بَِتِحق ٍة َفَحقُّقا بِ }وهؽذا َردُّ السالم، قال اهلل:  َلْحَس

وَها إِن  اهللَ َكاَن َطَؾك ُكؾ  َشْلٍء َحِسقًبا )  ]الـساء[ . {(86َأْو ُردُّ

ـَ ))، و((ُؿ الَؼائُِؿ َطَؾك الَؼاِطدِ ُيَسؾ  ))اهلل:  وقال رسقل َؿ ِم إَِذا َسؾ 

 .((َأْجَزَأ َطـُْفؿْ  ،الَؼْقِم َواِحٌد 

، َفَردُّ الؼؾ وإكؿا ُأريَد بفذا  دُّ دّ ))قؾ جاِمع ٓسؿ الر  ، والؽػاية ((الر 

دُّ ُمَعط اًل  فقف ماكع ٕن يؽقن  .الر 

َؾَغـا فقؿا بَ  - ث اهلل كبقفعَ بَ  ولؿ َيَزل الؿسؾؿقن طؾك ما وصػُت، مـذ

ُرد ويَ  فؿ، ويجاهدإلك الققم، يتػؼف أقؾفؿ، وَيشفد الجـائز بعض -

لؿـ  عرفقن الػضؾفقَ هؿ، السالم بعضفؿ، ويتخؾػ طـ ذلؽ غقر

د  السالم، وٓ ُيَمث ؿقَن َمـ قام بالػؼف والجفاد وحضقِر الجـائز ورَ 

ر طـ ذلؽ، إذا كان بفذا قائؿقن بؽػايتف  .(1)َقص 

 

 

                                                        

 (.368/ 1ايمرؽمايمة) (1)
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 قال الـقوي:

 .ـة ممكدةإبداء السالم ُس 

فنذا مرت جؿاطة بقاحد أو  ،ـة طؾك الؽػايةهق ُس  :قال أصحابـا 

   .ـةحصؾ أصؾ السُّ  ،ؿ أحدهؿؾ  بجؿاطة فَس 

 .ففق فرض باإلجؿاع ،وأما جقاب السالم

 .فالجقاب فرض طقـ يف حؼف ،فنن كان السالم طؾك واحد 

 .وإن كان طؾك جؿع ففق فرض كػاية 

 .ط الحرج طـ جؿقعفؿؼَ وَس  ،فنذا أجاب واحد مـفؿ أجزأ طـفؿ 

ا أو سقاء ردوا معً  ،وإن أجابقا كؾفؿ كاكقا كؾفؿ ممديـ لؾػرض 

  .ؿقا كؾفؿثِ بف أحد مـفؿ أَ فؾق لؿ يج  .متعاقبقـ

سؼط الػرض والحرج طـ لؿ يَ  ،ؿ طؾقفؿؾ  ولق رد غقر الذيـ ُس 

 .(1)الباققـ

 قال البغقي:

 .(2)ـة، والرد واجبطؾك إخ الؿسؾؿ ُس التسؾقؿ 

                                                        

 (.593/ 4اظمجؿوع) (1)

 (.255/ 12ـة )رشح ايمس   (2)
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 الحـابؾة:

 :قال البفقتل  

وإفضؾ:  ،ـة كػايةـ جؿاطة ُس ـة، ومِ )وابتداؤه( أي: السالم )ُس 

 .وغقره ((أفشقا السالم بقـؽؿ))لحديث السالم مـ جؿقعفؿ( 

د الرد طؾقفؿ( َص وقَ  .ؿ طؾقف جؿاطة فؼال: وطؾقؽؿ السالمؾ  )فؾق َس  

ط الػرض ؼَ جاز( ذلؽ )وَس  ،اؿقا طؾقف )جؿقعً ؾ  أي: طؾك الذيـ َس 

 .(1)لؿلمقر بفيف حؼ الجؿقع( لحصقل الرد ا

 :قال ابـ الؼطان

وإذا }لؼقلف تعالك:  ـة بنجؿاع، والرد فرضوآبتداء بالسالم ُس 

 .(2){حققتؿ بتحقة فحققا بلحسـ مـفا أو ردوها

 :قال البفقتل 

ؿ طؾقف )الؿـػرد( أي: الذي اكػرد ؾ  َس ض طقـ طؾك( الؿُ رْ ه فَ دُّ )ورَ 

 .ؿ بالسالم وإن كان يف جؿاطةؾ  َس بالسالم طؾقف، بلن خصف الؿُ 

واحد  دّ رَ سؼط بِ فقَ  ،ؿ طؾقفؿؾ  َس وفرض )كػاية طؾك الجؿاطة( الؿُ 

                                                        

 (.152/ 2ىمشاف ايمؼـاع ) (1)

 (. 4021( )308/ 2اإلومـاع دم مسائل اإلمجاع ) (2)



 عالم األنام بفقه إلقاء السالمإ  

 

54   

 

ا لؾسالم، وإٓ د جقابً عَ بحقث يُ  ،اا( أي: يجب الرد فقرً مـفؿ )فقرً 

 .(1ا)لؿ يؽـ رد  

 قال ابـ حجر:

 .واتػؼ العؾؿاء طؾك أن الرد واجب طؾك الؽػاية

  .يجب الرد طؾك كؾ فرد فرد :وجاء طـ أبل يقسػ أكف قال 

 (.السالم طؾقؽ :فؼالقا) :ٕن فقف :ج لف بحديث البابواحتَ 

 .ب إلقفؿ والؿتؽؾؿ بف بعضفؿِس عؼب بجقاز أن يؽقن كُ وتُ  

طؾقف  دّ فرَ  ،ؿ طؾك جؿاطةؾ  ـ َس ا بآتػاق طؾك أن مَ ج لف أيًض واحتَ  

 .ٓ يجزئ طـفؿ -واحد مـ غقرهؿ

 .قرْ عؼب بظفقر الػَ وتُ  

يجزئ طـ الجؿاطة إذا )) :رفعف ج لؾجؿفقر بحديث طؾل  واحتُ 

 ((.د أحدهؿرُ الجؾقس أن يَ طـ  ئويجز ،ؿ أحدهؿؾ  َس مروا أن يُ 

لؽـ لف شاهد مـ  ،ويف سـده ضعػ ،أخرجف أبق داود والبزار 

ر وآَخ  ،ويف سـده مؼال ،حديث الحسـ بـ طؾل طـد الطبراين

 .طـ زيد بـ أسؾؿ (الؿقصل)مرسؾ يف 

                                                        

 (.152/ 2ىمشاف ايمؼـاع ) (1)
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شترط يف حؼف بـ بطال بآتػاق طؾك أن الؿبتدئ ٓ يُ اج واحتَ  

كؿا يف حديث الباب مـ  ،فؿؿ طؾقسؾ  ـ يُ تؽرير السالم بعدد مَ 

 .سالم آدم ويف غقره مـ إحاديث

ؿ القاحد ؾ  إذا َس  ،فؽذلؽ ٓ يجب الرد طؾك كؾ فرد فرد :قال 

 .طؾقفؿ

 .ج الؿاوردي بصحة الصالة القاحدة طؾك العدد مـ الجـائزواحتَ  

فنذا  ،ٕن السالم معـاه إمان :اإكؿا كان الرد واجبً  :ؾقؿلوقال الَح  

فقجب طؾقف  ،فنكف يتقهؿ مـف الشر ،الؿسؾؿ أخاه فؾؿ يجبف ابتدأ بف

 .(1دفع ذلؽ التقهؿ طـف)

  أثر الحسـ:

 .(2طـ الحسـ قال: التسؾقؿ تطقع، والرد فريضة)

                                                        

 (.6/ 11همتح ايمباري) (1)

 ،شمـا حمؿد زمن يوؽمف :(1040أطمرصمه ايمبخاري دم  األدب اظمػرد ) همقه ضعف: (2)

  .ومويمه ،شمـا ؽمػقان، فمن هشام، فمن احلسن

 همقفا ضعف. -ورواية هشام زمن ضمسان فمن احلسن

 ا.احلسن ؾمقئً  د هشام زمن ضمسان دمع  ة: ىمـا ال ك  قَ ؾ  ومال إؽمامفمقل زمن فم  
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 :فتقى الؾجـة الدائؿة

ب حِ د طؾقؽ، وأُ رُ ؿ طؾقف تحقة اإلسالم ولؿ يَ ؾ  َس ـ تُ ؿ مَ ؽْ ما ُح  س:

ر ِص وهق مُ  ،طؾقف ف أو دخؾُت تُ أن أكرر طؾقف ابتداء السالم كؾؿا قابؾ

 طؾك طدم السالم.

ى الؿحبة رَ ى طُ قَ ؼْ لتَ  :يـبغل أن يػشق السالم بقـ الؿسؾؿقـ ج:

 .والؿقدة

ؾ عَ فَ  نْ فجر أخاه الؿسؾؿ فقق ثالث، فنِ وٓ يجقز لؾؿسؾؿ أن يَ  

يجب طؾقف أن يستغػر ويتقب إلك اهلل  ،ففق آثؿ ومرتؽب لؿعصقة

 .تعالك

 ر لف.ْج هَ  -طؾك الؿسؾؿ مـ غقر ماكع شرطلك رد السالم رْ وتَ  

 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

                                                                                                                                                               

كظر ا .لرؽم  ألكه ىمان ي   :فمطاءضمديثه فمن احلسن و ومال أزمو داود: إكام سمؽؾؿوا دمو 

 (.11/36ايمتفذيب )
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طبد اهلل بـ غديان ... طبد الرزاق طػقػل ... طبد العزيز بـ طبد اهلل 

 .(1بـ باز)

  ابـ طثقؿقـ:قال الشق  

ٕن الرد  :ـ يبدأ بالسالموخقر الـاس مَ  ،ـة ممكدةدء بالسالم ُس البَ  

 .درُ ؿ طؾقف أن يَ ؾ  ـ ُس فرض طؾك مَ 

يعـل  ،فنكف يؽػل طـ الرد مـفؿ واحد ،ؿ طؾك جؿاطةؾ  لؽـ إذا َس  

 .(2)ولقس فرض طقـ ،هؾ العؾؿ فرض كػايةالرد طـد أ

 

 

 

 

 

 

                                                        

ايمسمال ايمثاين من ايمػتوى رومم  ،(132/ 24) 1 -همتاوى ايمؾجـة ايمدائؿة  (1)

(10489.) 

 (.2/ 24همتاوى كور فمعم ايمدرب ) (2)
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 الحاصؾ

ـة مـ ؿاء اإلجؿاع طؾك أن إلؼاء السالم ُس ؾ طدد كبقر مـ العؾؼَ كَ 

 .جبا، وأن الرد ولف وسؾؿآصؾك اهلل طؾقف و ،ــ الـبلُس 

 ؟درُ يجب طؾك كؾ فرد أن يَ  :أي ،جب طقـلاوهؾ هق و 

إن قام بف  ،ض مـ فروض الؽػايةرْ فَ  ي:أ ،أو واجب كػائل 

 ؟البعض سؼط طـ الباققـ

إن قام  ،لسالم فرض كػايةرد اأن  ي، أالظاهر ـ واهلل أطؾؿ ـ الثاين 

ؾ الحافظ ابـ حجر ـ رحؿف اهلل ؼَ ، بؾ كَ عض سؼط طـ الباققـبف الب

يقسػ  ل، إٓ ققل أبأكف فرض كػايةطؾك اإلجؿاع  تعالك ـ

  .فؿأن رد السالم فرض طؾق ىفؼد رأ ،صاحب أبل حـقػة
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 آداب إلؼاء السالم 

 :ؿؾ  أن ُيَس  

 .الصغقر طؾك الؽبقر 

 .قؾ طؾك الؽثقروالؼؾ *

 .والراكب طؾك الؿاشل  *

صؾك اهلل طؾقف  ما جاء يف الباب مـ إحاديث الؿرفقطة لؾرسقل

 :وآثار وسؾؿ

ؿ ؾ  َس يُ ))، طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: ـ طـ أبل هريرة 1

الصغقر طؾك الؽبقر، والؿار طؾك الؼاطد، والؼؾقؾ طؾك 

 .(1)((الؽثقر

 طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: ،أيًضا ـ طـ أبل هريرة 2

ؿ الراكب طؾك الؿاشل، والؿاشل طؾك الؼاطد، والؼؾقؾ ؾ  َس يُ ))

 .(2)(( طؾك الؽثقر

                                                        

 (.2160ومسؾم ) ،(6231أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه: (1)

 (.2160ومسؾم ) ،(6232أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه:( 2)
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 :قال ،اهلل طـفؿا لثر جابر بـ طبد اهلل رضـ أ3

ؿ الراكب طؾك الؿاشل، والؿاشل طؾك الؼاطد، والؿاشقان ؾ  َس يُ 

 .(1بالسالم ففق أفضؾ) أيفؿا يبدأ

 حاب الؿذاهب:أققال أص   

 إحـاف:

 :((الؿحقط البرهاين يف الػؼف الـعؿاين))جاء يف  

ؿ الؿاشل طؾك الؼاطد، والصغقر طؾك الؽبقر، والراكب طؾك ؾ  َس ويُ 

 .(2)الؿاشل

 الؿالؽقة:

 :قال ابـ طبد البر

والؼؾقؾ طؾك  ،والؼائؿ طؾك الؼاطد ،ؿ الراكب طؾك الؿاشلسؾ  ويُ 

 .(3الؽثقر)

                                                        

أطمرصمه ايمبخاري دم األدب اظمػرد  :، ريض اهلل فمـهصحقح من ومول صمازمر (1)

 ا.ونمغممه ،(805) هدم مسـد احلارثو (983)

 ومويمه. .اازمرً من ؿمرق فمن ازمن صمريج ومال: أطمػمين أزمو ايمززمغم، أكه ؽمؿع صم 

(2) (5 /326). 

 (.1133/ 2) ايمؽادم (3)
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 قال ابـ الحاجب: 

والصغقر طؾك  ،ؽثقروالؼؾقؾ طؾك ال ،لؿ الراكب طؾك الؿاشؾ  َس يُ و

 .(1قر)الؽب

 قال الؼرايف: 

والصغقر طؾك  ،والؼؾقؾ طؾك الؽثقر ،ؿ الؿاشل طؾك الؼاطدؾ  َس )يُ  

 .الؽبقر(

فقتعقـ  ،ٕن الؽثقر صاطة اهلل مـفؿ أكثر باطتبار مجؿقع طباداتفؿ 

 .(2لصغقر)ر الؽبقر طؾك اوبِ  ،رهؿ طؾك الؼؾقؾبِ 

 :يّ زَ قال ابـ ُج 

والؼؾقؾ طؾك  ،قروالصغقر طؾك الؽب ،لؿ الراكب طؾك الؿاشؾ  َس يُ و

 .(3ؽثقر)ال

 

 

                                                        

 (.1/567صمامع األمفات ) (1)

 (.290/ 13ايمذطمغمة) (2)

 (.1/292ايمؼواككم ايمػؼفقة ) (3)
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 الشافعقة: 

 قال الـقوي:

 ،والؿاشل طؾك الؼاطد ،ؿ الراكب طؾك الؿاشلؾ  َس ـة أن يُ السُّ 

 .والؼؾقؾ طؾك الؽثقر ،والصغقر طؾك الؽبقر

 ،أو الؼاطد طؾك الؿاشل ،اكبدأ الؿاشل بالسالم طؾك الرفؾق ابتَ  

ه لؽـف خالف رَ ؽْ لؿ يُ  :أو الؽثقر طؾك الؼؾقؾ ،أو الؽبقر طؾك الصغقر

 .كلَ وْ إَ 

 .ك حؼفرَ ٕكف تَ  :رونح بعدم كراهتف الؿتقلل وآَخ ر  َص  

 .ا يف صريؼقْ القَ وهذا آستحباب فقؿا إذا تالققا أو تَ  

سقاء كان  ،بالسالم فنن القارد يبدأ ،فلما إذا ورد طؾك قاطد أو ققم 

 .ا أو كثقرً قؾقاًل  ،اا أو كبقرً صغقرً 

قال رسقل اهلل صؾك  :حديث أبل هريرة قال :ودلقؾ هذه الؿسللة 

والؿاشل طؾك  ،ؿ الراكب طؾك الؿاشلؾ  َس يُ )) :اهلل طؾقف وسؾؿ

 .رواه البخاري ومسؾؿ ((والؼؾقؾ طؾك الؽثقر ،الؼاطد

 .(1)((ر طؾك الؽبقرؿ الصغقؾ  َس يُ )) :ويف رواية لؾبخاري 

                                                        

 .(599/ 4اظمجؿوع رشح اظمفذب ) (1)
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 الحـابؾة: 

 قال البفقتل:

ِغقُر َطَؾك   ُؿ الص  ِهْؿ( َفُقَسؾ  ِغقُر َطَؾك ِضد  َؿ الص  ُـّ َأْن ُيَسؾ  )َوُيَس

اكُِب  ،َواْلَؿاِشل َطَؾك اْلَجالِسِ  ،َواْلَؼِؾقُؾ َطَؾك اْلَؽثِقرِ  ،اْلَؽبِقرِ  َوالر 

َؿ  َصؾ ك اهللُ  - لَِؼْقلِفِ  :َطَؾك اْلَؿاِشل ِغقُر  لُِقَسؾ ؿِ )) :-َطَؾْقِف َوَسؾ  الص 

 .(1)((َوالَْؼؾِقُؾ َطَؾك اْلَؽثِقرِ  ،َطَؾك اْلَؽبِقرِ، َواْلَؿارُّ َطَؾك اْلَؼاِطدِ 

 :قال ابـ بطال

 .طؾقف السالم لقال الؿفؾب: هذه آداب مـ الـب

فؿـ أجؾ حؼ الؽبقر طؾك  ،وأما وجف تسؾقؿ الصغقر طؾك الؽبقر 

 .قاضع لف والتقققرالصغقر بالت

فعؾقف  ،وتسؾقؿ الؿار طؾك الؼاطد هق مـ باب الداخؾ طؾك الؼقم 

ؾ آدم بالؿالئؽة حقـ ققؾ لف: عَ وكذلؽ فَ  .أن يبدأهؿ بالسالم

 .((كػر مـ الؿالئؽة جؾقس ،ؿ طؾك أولئؽؾ  اذهب فَس ))

                                                        

 (.155/ 2ىمشاف ايمؼـاع) (1)
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ٕن حؼ الؽثقر  :وتسؾقؿ الؼؾقؾ طؾك الؽثقر مـ باب التقاضع أيًضا 

كان وحده والؿأل  ،ؾ أيًضا آدمعَ وكذلؽ فَ  .الؼؾقؾ أطظؿ مـ حؼ

 م طؾقفؿ. ر بالسالمِ حقـ أُ  ،مـ الؿالئؽة كثقر

ر مِ فلُ  ،لبركقبف طؾك الؿاشلئال يتؽبر  لوسالم الراكب طؾك الؿاش

 .(1)بالتقاضع

  قال ابـ حجر:

لؿ  ،ؿ طؾك الراكبؾ  حتك لق ابتدأ الؿاشل فَس  :يرِ ازِ وقال الؿَ 

غقر أن مراطاة ما  ،لألمر بنضفار السالم وإفشائف يؿتـع ٕكف مؿتثؾ

وهق خبر بؿعـك إمر طؾك سبقؾ  ،كلَ وْ ت يف الحديث أَ بَ ثَ 

بؾ يؽقن  ،ـ ترك الؿستحب الؽراهةؾزم مِ وٓ يَ  ،آستحباب

كان  ،رك الؿلمقر بآبتداء فبدأه أَخ رَ فؾق تَ  ،كلَ وْ خالف إَ 

إٓ إن بادر فقؽقن  ،ـةؾسُّ  لر فاطاًل ا لؾؿستحب وأَخ الؿلمقر تاركً 

 .اا لؾؿستحب أيًض تاركً 

 ،لق خالػ الراكب أو الؿاشل ما دل طؾقف الخبر :وقال الؿتقلل 

 .هرِ كُ 

                                                        

 (.15/ 9)يرشح صحقح ايمبخار (1)
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 .والقارد يبدأ بؽؾ حال :قال 

 ،لق جاء أن الؽبقر يبدأ الصغقر والؽثقر يبدأ الؼؾقؾ :ماينرْ وقال الؽِ  

والؼؾقؾ مـ  ،قرٕن الغالب أن الصغقر يخاف مـ الؽب :الؽان مـاسبً 

 .ـ مـف الصغقر والؼؾقؾمِ فنذا بدأ الؽبقر والؽثقر أَ  ،الؽثقر

ر بِ اطتُ  ،اعًض لؽـ لؿا كان مـ شلن الؿسؾؿقـ أن يلمـ بعضفؿ ب 

 .(1)جاكب التقاضع كؿا تؼدم

 قال الشق  ابـ طثقؿقـ: 

والؼؾقؾ طؾك  ،ؿ الصغقر طؾك الؽبقرؾ  َس ثؿ اطؾؿ أن الؿشروع أن يُ 

 .والؿاشل طؾك الؼاطد ،ب طؾك الؿاشلوالراك ،الؽثقر

ؿ الؽبقر ؾ  َس وإٓ فؾقُ  ،ـة ففق إفضؾؾ تطبقؼ هذه السُّ َص َح  نْ فنِ  

 .ورفعة اضره إٓ طز  وٓ يَ  ،طؾك الصغقر

وٓ تتركقا السالم بقـؽؿ مـ أجؾ أن الصغقر لؿ يبتدئ السالم  

مع جؿاطة  نربؿا تؽقكق ،وكذلؽ الؼؾقؾ طؾك الؽثقر ،طؾك الؽبقر

ؿقا أكتؿ وٓ ؾ  فَس  ،ؿسؾ  ويؽاد يتجاوز وهق لؿ يُ  ،يالققؽؿ واحدو

                                                        

 (.17/ 11همتح ايمباري) (1)
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فقذهب طـؽؿ شعار  ،ٓ مـف وٓ مـؽؿ ،طقه يؿر بدون سالمَد تَ 

 .اإلسالم الذي بف الؿقدة والؿحبة

أكف سقخجؾ  ،ؿتؿ طؾقف وأكتؿ جؿاطة وهق واحدؾ  ؼقا أكؽؿ إذا َس ثِ وَ  

 !؟ؿَت ؾ  لؿاذا ما َس  يا فالن) :ويؽقن هذا أشد مؿا لق قؾت ،ويـتبف

ؾجِ يخجؾ إذا وُ  ،ٕن كؾ إكسان بشر  .د مـف ما ُيَخج 

 ؽرهؿـا أكف يَ ؾِ ا إذا طَ خصقًص  ،ثؿ إن السالم طؾك الؿشغقل ٓ يـبغل 

 ذلؽ.

عرف أكؽ لق وتَ  ، بؼراءة الؼرآنا مشتغاًل إكساكً  جدَت لق وَ  :فؿثاًل  

فال  ،بوهق يؼرأ طـ ضفر قؾ ،طؾقف قراءتف طؾقف قطعَت  ؿَت ؾ  َس 

 ،رحؿؾ ترك السالم طؾك شلء آَخ أن يَ  ػَت إٓ إذا ِخ  ،ؿ طؾقفسؾ  تُ 

 .ا لؾؿػسدةؿ طؾقف درءً ؾ  فَس 

 ،ؿ مـ الصالةؾ  أن بعض الـاس إذا َس  :ا مؿا يالحظكذلؽ أيًض  

 ،ؿ طؾقفؾ  مع أكف قد َس  ،ؿ طؾك الذي طؾك يؿقـف أو طؾك يسارهؾ  َس 

حؿؾ ترك السالم طؾك ن يُ أخشك إٓ إذا كـت تَ  ،وهذا ٓ حاجة إلقف

 .ك مـ جؾب الؿصالحلَ وْ ء الؿػاسد أَ رْ فَد  ،بر أو ما أشبف ذلؽالؽِ 
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 ،ؿد يدك إلقف وتصافحفأن يؽقن هـاك بدطة يؿؽـ أن تَ  اودرءً  

ل ؼِ ؾْ دون أن تُ  ؟كقػ أكت ؟كقػ حالؽ !ا بلبل فالنمرحبً  :وتؼقل

 .ٕكؽ قد ألؼقتف مـ قبؾ :السالم

ا تحقة الؿسجد قفصؾ ،اـ جاءا جؿقعً وتشاهد بعض إحقان رجؾق 

مؿا  ،رؿ أحدهؿا طؾك أَخ ؾ  ثؿ إذا اكتفقا مـ الصالة َس  ،أو الراتبة

ـة إلؼاء السالم بعد اكتفاء عتؼد الجؿقع بلن مـ السُّ خشك أن يَ يُ 

 .(1ـة)وهذا لقس بُس  ،الصالة

 الحاصؾ

اكب ؿ طؾك الؽثقر، والرؾ  قر، والؼؾقؾ ُيَس ؿ طؾك الؽبؾ  الصغقر ُيَس 

 .ؿ طؾك الؿاشلؾ  ُيَس 

، رف أَخ رَ ب السالم طؾك الط  كاوالر ك الصغقر والؼؾقؾرَ وإذا تَ  

حتك ٓ يػقتف  :لسالم طؾقفأن يترك إلؼاء ا رَخ طؾك أ يـبغلفال 

 .ـة فؾقػعؾؿف السُّ ؾ  ، وإن استطاع أن ُيعَ إجر

 

 

                                                        

 ا(.ايمشامؾة آيمق   زمؼمومقم 2/ 24ايمدرب)همتاوى كور فمعم  (1)



 عالم األنام بفقه إلقاء السالمإ  

 

68   

 

 

 (1)إلؼاء السالم طؾك الـساء

 

كـا كػرح  :قال سفؾ بـ سعد طـ ف،أبق طـ حازم، أبل ابـطـ  ـ  1

 .يقم الجؿعة

 ؟ ؿَ : ولِ قؾُت  

ؿة: كخؾ ؾَ ْس قال ابـ مَ  -اطة َض كاكت لـا طجقز، ترسؾ إلك بُ قال: 

در، وتؽركر ؼ، فتطرحف يف قِ ؾْ فتلخذ مـ أصقل الس   -بالؿديـة 

ؿ طؾقفا فتؼدمف ؾ  َس حبات مـ شعقر، فنذا صؾقـا الجؿعة اكصرفـا، وكُ 

 ؼقؾ وٓ كتغدى إٓ بعد الجؿعةأجؾف، وما كـا كَ  إلقـا، فـػرح مـ

(2).  

                                                        

يمسالم فمؾقؽم ورمحة اهلل ا :ومول ايمرصمل يمؾؿرأة م اظمؼصود زمه:إيمؼاء ايمسال (1)

 وزمرىماسمه.

 إذا ىماكت ايمػتـة ملموكة. ؾه:وحم   

 (.6248أطمرصمه ايمبخاري ) صحقح: (2)
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طؾقـا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ر  مَ  :ـ طـ أسؿاء بـت يزيد قالت 2

 .(1)ؿ طؾقـاؾ  فَس  ،يف كسقة

                                                        

 هوازمن ماصم ،(2697وايمؼممذي ) ،(5204أطمرصمه أزمو داود ) أؽماكقده ضعقػة:( 1)

 .ونمغمهم، (26295وازمن أيب ؾمقبة ) ،(27561وأمحد دم اظمسـد ) ،(3701)

 .زمه ،امرهموفمً  ،فمن أؽمامء ،من ؿمرق فمن ؾمفر زمن ضموؾمب 

 .يَ ضعقف فمعم ايمراصمح يمد (ؾمفر)و

ؿد زمن مفاصمر، فمن أزمقه، حم من ؿمريق (1048وأطمرصمه ايمبخاري دم األدب اظمػرد )

 زمه . ،امرهموفمً  ،زمـة يزيد األكصاريةافمن أؽمامء 

وازمن  .بان دم ىمتازمه ايمثؼاتره ازمن ضم  ىم  همؼط ذ   ،مل يوشمؼه معتػم (مفاصمر زمن ديـار)وهمقه  

 .بان معروف زمايمتساهل دم سموشمقق اظمجاهقلضم  

 .عداد اظمجاهقلدم سم   هذا ايمراويثل همؿ  

ضعقف )وهو  ،ػيع  مداره فمعم صمازمر زمن يزيد زمن احلارث اجل   ،ػرح زمهويمه ؾماهد ال ي  

 ا(.صمد  

 ن!!ه  فمعم و   اـً ه  و   زيد احلديث  صور سم  ؾف فمؾقه همقه فمعم طمت  او

وازمن أيب ؾمقبة دم اظمصـف  ،(19214ما أطمرصمه أمحد دم اظمسـد ) مـفا:  

فمن ؿمارق  ،ػيع  من ؿمريق صمازمر اجل   (7506وأزمو يععم دم مسـده ) ،(26296)

 .زمه ،امرهموفمً  ،فمن صمرير ،ايمتؿقؿي

 .مل أومف يمه فمعم سمرمجة (ؿمارق) و
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إلك رسقل اهلل صؾك  ذهبُت  :قالت ـ طـ أم هاكئ بـت أبل صالب 3

  .سترهوفاصؿة ابـتف ت ،اهلل طؾقف وسؾؿ طام الػتح، فقجدتف يغتسؾ

، فؼؾت: أكا أم هاكئ ((؟ـ هذهمَ ))طؾقف، فؼال:  قالت: فسؾؿُت 

 .(1الحديث) ((...ا بلم هاكئمرحبً ))فؼال:  .بـت أبل صالب

 ،ويف الحديث دٓلة طؾك جقاز  تسؾقؿ الـساء طؾك الرجال :قؾت 

 الػتـة. طـد أمـ ،والعؽس

 

 

 

                                                                                                                                                               

من ؿمريق صمازمر ومال: ضمدشمـي  (19214( )19154وأطمرصمه أمحد دم اظمسـد )

 .امرهموفمً  ،، فمن صمريرايمتؿقؿيرصمل، فمن ؿمارق 

فمن  ،من ؿمريق ومقس زمن ايمرزمقع (297/ 1وأطمرصمه ايمػسوي دم اظمعرهمة وايمتاريخ ) 

ا إلم رؽمول اهلل فمن ومقس ايمتؿقؿي: زمعثـي صمرير واهمًد  ،فمن اظمغغمة زمن ؾمبل ،صمازمر

 م فمؾقفن.ؾَ همس   ،س كسوةهملسمقته همؿر فمعم مخ ،صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم

 .ضعقف( ومقس)وهمقه 

 واهلل أفمؾم. .ىمل ؿمرومه ضعقػة ال سمـجػم أن واحلاصل: 

 ( .336ومسؾم )، (357أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه: (1)
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 :لقؽ أققال العؾؿاء أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿإو

 :حـافإ

 :قال العقـل 

رفع صقتفا ٕن صقتفا  تَ وٓ ،الم الرجؾويجب طؾك الؿرأة رد س 

 .طقرة

وإن كاكت شابة  .اطؾقف د  رَ  ،ات طجقزً فنن كاك :طؾقف ْت ؿَ ؾ  ن َس وإ 

 .ػسفرد يف ك

 .وبالعؽس ،وطؾك هذا التػصقؾ تشؿقت الرجؾ الؿرأة 

 .ؾوٓ يجب رد سالم السائ 

ؿ طؾقف يجب الرد ؾ  ن ُس ـ يؼرأ الؼرآن، فنؾك مَ ؿ طؾ  َس ن يُ ٓ يـبغل أو 

 .(1)طؾقف

 

 

 

 

                                                        

 (.11/ 8فمؿدة ايمؼاري) (1)
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 الؿالؽقة:

 :قال ابـ طبد البر

 ؟ؿ طؾك الؿرأةؾ  َس هؾ يُ  :ؾ مالؽئِ ُس 

 .ب ذلؽحِ وأما الشابة فال أُ  .ة فال أكره ذلؽتجال  أما الؿُ  :فؼال 

 :ؾػ السؾػ والخؾػ يف السالم طؾك الـساءاختَ  :قال أبق طؿر

ؿ الرجال طؾك الـساء إذا لؿ يؽـ مـفؿ ؾ  َس ٓ يُ  :قنفؼال مـفؿ قائؾ 

 .مرَ ْح ذوات مَ 

  .ومؿـ قال ذلؽ الؽقفققـ

 ،لؿا سؼط طـفـ إذان واإلقامة والجفر بالؼراءة يف الصالة :قالقا

 .ؿ طؾقفـؾ  َس سؼط طـفـ رد السالم فال يُ 

ؿ الرجؾ طؾك الؿرأة الؿتجالة دون ؾ  َس جائز أن يُ  :رونوقال آَخ 

 .ـ ردها الػتـةخشك مِ التل يُ  الشابة

ؿ طؾك ؾ  قد جاء طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف َس  :قال أبق طؿر

 .وفقف إسقة الحسـة ،الـساء

حدثـا محؿد بـ  ،حدثـا قاسؿ :قآ ،حدثـا سعقد وطبد القارث

بـ أبل احدثـا  ،حدثـا سػقان ،ديقْ ؿَ حدثـا الُح  :إسؿاطقؾ قال
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أكف  ،طـ أسؿاء بـت يزيد بـ السؽـ ،طـ شفر بـ حقشب ،حسقـ

 ، طؾقف وسؾؿ يف كسقةمر بل رسقل اهلل صؾك اهلل :سؿعفا تؼقل

 .(1)ؿ طؾقـاؾ  فَس 

 الشافعقة: 

 :قال الـقوي 

سالم الـساء طؾك الـساء كسالم الرجال طؾك الرجال يف كؾ ما 

 .سبؼ

فنن  ،ؿ رجؾ طؾك امرأة أو امرأة طؾك رجؾؾ  ولق َس  :قال أصحابـا 

ووجب  ،ـةكان ُس  :تفمَ أو كاكت أَ  ،مقة أو زوجقةرَ ْح بقـفؿا مَ كان 

 .ـة الػتـةظِ ا خارجة طـ مَ إٓ أن تؽقن طجقزً  ،وإٓ فال يجب .الرد

ولق  .ز لفا الردُج لؿ يَ  ،ؿ طؾك شابة أجـبقةؾ  وإذا َس  :قال الؿتقلل 

 .ه لف الرد طؾقفارِ كُ  ،طؾقف ْت ؿَ ؾ  َس 

ا أو كان الرجال جؿعً  ،ؾقفـ الرجؾؿ طؾ  فَس  ،اولق كان الـساء جؿعً  

طؾقف وٓ  ْػ َخ ـة إذا لؿ يُ ففق ُس  :ؿقا طؾك الؿرأة القاحدةؾ  فَس  ،اكثقرً 

                                                        

 (.465/ 8االؽمتذىمار ) (1)
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رضل اهلل طـفا  ،لحديث أسؿاء بـت يزيد :طؾقفـ وٓ طؾقفا فتـة

 .ؿ طؾقـاؾ  فَس  ،طؾقـا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف كسقة ر  مَ  :قالت

 .حديث حسـ :والترمذي وقال ،رواه أبق داود 

ويف  -كاكت فقـا امرأة :وطـ سفؾ بـ سعد رضل اهلل طـف قال 

 ،رْد تلخذ مـ أصقل السؾؼ فتطرحف يف الؼِ  -كاكت لـا طجقز :رواية

ؿ طؾقفا ؾ  َس فنذا صؾقـا الجؿعة اكصرفـا كُ  ،قرعوتؽركر حبات مـ ش

  .فتؼدمف إلقـا

 .طحـتَ  :وتؽركر .رواه البخاري

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  تقُت أَ  :ـفا قالتوطـ أم هاكئ رضل اهلل ط 

 ْت رَ كَ وذَ  .وفاصؿة تستره فسؾؿُت  ،وهق يغتسؾ ،وسؾؿ يقم الػتح

 .(1)رواه مسؾؿ .تؿام الحديث

 :اوقال أيًض  

ؿ ؾ  َس  ،وإن كاكت واحدة .ؿ طؾقفـؾ  َس  ،اوأما الـساء فنن كـ جؿقعً  

ؿقؾة أو سقاء كاكت ج ،مفارَ ْح جفا وسقدها ومَ وْ طؾقفا الـساء وزَ 

  .غقرها

                                                        

 (.600/ 4) اظمجؿوع (1)
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حب لف السالم استُ  ،كفَ تَ ْش تُ  ا ٓفنن كاكت طجقزً  :وأما إجـبل

ر رد ؿ مـفؿا لزم أَخ ؾ  ـ َس ومَ  .حب لفا السالم طؾقفواستُ  ،طؾقفا

 .السالم طؾقف

ولؿ  ،ؿ طؾقفا إجـبلؾ  َس لؿ يُ  ،كفَ تَ ْش ا تُ وإن كاكت شابة أو طجقزً  

 .ؽره رد جقابفويُ  ،ايستحؼ جقابً  ؿ مـفؿا لؿؾ  ـ َس ومَ  .ؿ طؾقفؾ  َس تُ 

 .هذا مذهبـا ومذهب الجؿفقر 

وٓ الـساء طؾك  ،ؿ الرجال طؾك الـساءؾ  َس يُ  ٓ :وقال ربقعة 

 .وهذا غؾط . الرجال

إذا لؿ يؽـ فقفـ ؿ الرجال طؾك الـساء ؾ  َس يُ  ٓ :وقال الؽقفققن 

 .(1)واهلل أطؾؿ .مرَ ْح مَ 

 :وجاء يف مسائؾ اإلمام أحؿد

 التسؾقؿ طؾك الـساء؟ : قؾُت 

 .فال بلس بف ،اقال: إذا كاكت طجقزً 

 .(2قال إسحاق: كؿا قال) 

                                                        

 (.149/ 14رشح ايمـووي فمعم مسؾم ) (1)

 [.3594( ]4895/ 9مام أمحد وإؽمحاق )مسائل اإل (2)
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 :قال الؿرداوي

طؾك الؿرأة ؿ ؾ  َس يف رواية صالح: يُ  -رحؿف اهلل  -قال اإلمام أحؿد 

 فال تـطؼ.  الؽبقرة. فلما الشابة

 .(1)قال ذلؽ مـ خقفف آفتتان بصقتفاقال الؼاضل: إكؿا 

 :قال البفقتل

م رَ ْح ؿ طؾك امرأة أجـبقة( أي: غقر زوجة لف وٓ مَ ؾ  َس ه أن يُ رَ ؽْ )ويُ  

ؿ مؿا تؼدم يف ؾَ عْ ا( أي: غقر حسـاء، كؿا يُ )إٓ أن تؽقن طجقزً 

ه السالم رَ ؽْ ة( أي: فال يُ زَ رْ حضقرها الجؿاطة )أو( إٓ أن تؽقن )بَ 

َ  :كفَ تَ ْش ٓ تُ  :والؿراد .طؾقفا  .(2ـ الػتـة)مْ ِٕ

 :قال ابـ الؼقؿ

ؿ طؾك ؾ  َس يُ  ،وهذا هق الصقاب يف مسللة السالم طؾك الـساء

 .(3العجقز وذوات الؿحارم دون غقرهـ)

 

                                                        

 (.31/ 8) اإلكصاف (1)

 (.153/ 2ىمشاف ايمؼـاع فمن متن اإلومـاع ) (2)

 (.376/ 2) زاد اظمعاد (3)
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 قال الؼرصبل:

إٓ طؾك الشابات مـفـ خقف  ،وأما التسؾقؿ طؾك الـساء فجائز

الػتـة مـ مؽالؿتفـ بـزطة شقطان أو خائـة طقـ. وأما الؿتجآت 

  .اهلألمـ فقؿا ذكرك ـٌ َس فَح  ،زُج والعُ 

 هذا ققل ططاء وقتادة، وإلقف ذهب مالؽ وصائػة مـ العؾؿاء.

وقالقا: لؿا سؼط  ،مرَ ْح عف الؽقفققن إذا لؿ يؽـ مـفـ ذوات مَ ـَ ومَ  

سؼط طـفـ  ،طـ الـساء إذان واإلقامة والجفر بالؼراءة يف الصالة

 ؿ طؾقفـ. ؾ  َس فال يُ  ،رد السالم

 .(1)والصحقح إول

 :قال الحافظ ابـ حجر  

سالم الرجال طؾك الـساء والـساء  :بـ بطال طـ الؿفؾباوقال  

 .ـت الػتـةمِ جائز إذا أُ  -طؾك الرجال

  .ا لؾذريعةق الؿالؽقة بقـ الشابة والعجقز سد  ر  وفَ  

 .اع مـف ربقعة مطؾؼً ـَ ومَ 

                                                        

 (.302/ 5سمػسغم ايمؼرؿمبي ) (1)
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 :ع لؾـساء ابتداء السالم طؾك الرجالرَ ْش ٓ يُ  :وقال الؽقفققن 

 .واإلقامة والجفر بالؼراءةعـ مـ إذان ـِ ٕكفـ مُ 

 .مفارَ ْح فقجقز لفا السالم طؾك مَ  ،مرَ ْح ستثـك الؿَ ويُ  :قالقا 

فنن الرجال  ،جة مالؽ حديث سفؾ يف البابوُح  :قال الؿفؾب 

 .اكتفك .طعؿفؿ لؿ يؽقكقا مـ محارمفاالذيـ كاكقا يزوروكفا وتُ 

لرجؾ فؽا ،ةمَ م أو أَ رَ ْح إن كان لؾرجؾ زوجة أو مَ  :وقال الؿتقلل 

 .مع الرجؾ

 :رظِ وإن كاكت أجـبقة كُ  

ع السالم ٓ ابتداء وٓ رَ ْش لؿ يُ  ،خاف آفتتان بفاإن كاكت جؿقؾة يُ  

 .ر الرده لمَخ رِ فؾق ابتدأ أحدهؿا كُ  .اجقابً 

 .جاز ،ػتتـ بفاا ٓ يُ وإن كاكت طجقزً  

التػصقؾ يف الشابة بقـ  -وحاصؾ الػرق بقـ هذا وبقـ الؿالؽقة 

 .بخالف مطؾؼ الشابة ،ـة آفتتانظِ فنن الجؿال مَ  :فالجؿال وطدم

جاز السالم مـ الجاكبقـ  ،فؾق اجتؿع يف الؿجؾس رجال وكساء 

 .( 1طـد أمـ الػتـة)

                                                        

 (.34/ 11)يهمتح ايمبار (1)
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 وقال: الحافظ ابـ حجر أيًضا:

ا مـ كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؾعصؿة ملمقكً  :قال الحؾقؿل

وإٓ فالصؿت  ،ؿؾ  َس السالمة فؾقُ ؼ مـ كػسف بثِ ـ وَ فؿَ  ،الػتـة

 .(1)أسؾؿ

 :قال الشق  ابـ طثقؿقـ

فالسالم طؾك الؿحارم مـ الـساء  ،أما السالم طؾك الـساء

 .ـةوالزوجات ُس 

  .لؽ أن تتزوج بفا ّؾ حِ يعـل التل ٓ يَ  :والؿحارم 

 ،أختؽ ،ؿ طؾك زوجتؽؾ  َس تُ  ،ؿ طؾقفا وٓ حرج يف ذلؽؾ  َس تُ 

 .يف هذا وٓ حرج .بـت أختؽ ،بـت أخقؽ ،طؿتؽ

إذا  ،الؾفؿ إٓ العجائز الؽبقرات ،ؿ طؾقفـؾ  َس أما إجاكب فال تُ  

  .ا طؾك كػسؽ مـ الػتـةكـت آمـً 

 .ؿؾ  َس فال تُ  ،الػتـة ػَت وأما إذا ِخ 

ؿ طؾك الؿرأة إذا ؾ  َس طادة الـاس الققم أن اإلكسان ٓ يُ  ْت رَ ولفذا َج  

  .وهذا هق الصقاب .ٓقاها يف السقق

                                                        

 (.34/ 11) ايمسازمق (1)
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فال  ،ؿَت ؾ  بقتؽ ووجدت فقف كساء مـ معارفؽ وَس  َت ولؽـ لق أتق

 .بشرط أمـ الػتـة ،بلس وٓ حرج

 .(1بشرط أمـ الػتـة) ،ؿ طؾك الرجؾؾ  َس تُ  ،وكذلؽ الؿرأة 

 :لؾجـة الدائؿةاؾت وُسئِ 

ؿ طؾك أصدقائف ؾ  َس سؿح لزوجتف أن تُ هؾ يجقز لؾرجؾ أن يَ  س:

 تجؾس معفؿ؟طـد زيارتفؿ لف يف مـزلف، مجرد سالم دون أن 

سؿح لفا بؿصافحتفؿ إذا كاكقا غقر محارم لفا، ٓ يجقز لف أن يَ  ج:

ولق سؿح لفا زوجفا بذلؽ:  وٓ يجقز لفا مصافحة غقر الؿحارم

 .مةر  َح ٕن الطاطة يف الؿعروف، ومصافحتفا لغقر الؿحارم مُ 

فجائز إذا كان دون خضقع يف  ،دئفا إياهؿ بالسالمأما مجرد بَ  

 ر يف السالم، مع مراطاة الحجاب. سُّ ؽَ الؼقل وتَ 

 .وباهلل التقفقؼ

 وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ. 

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

                                                        

 (.418/ 4رشح رياض ايمصاحلكم ) (1)



 عالم األنام بفقه إلقاء السالمإ  

 

81   

 

. طبد العزيز بـ طبد اهلل طبد اهلل بـ غديان ... طبد الرزاق طػقػل ..

 .(1)بـ باز

 الخالصة

 .سالم طؾك الؿرأة الؽبقرة يف السـال لؼِ ؾرجؾ أن ُيؾْ يجقز ل

وإٓ  ،الػتـة جاز مـتنن أُ ف :وأما الػتاة الشابة فبحسب أمـ الػتـة 

 .واهلل أطؾؿ .فال

إمر يف ذلؽ يرجع  دّ رَ مَ  وأن ،وقد تؼدمت أققال العؾؿاء يف ذلؽ 

 .أطؾؿ واهلل .اإلك أمـ الػتـة مـ طدمف

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

ايمسمال ايمسادس من ايمػتوى رومم  ،(37/ 17) 1 -همتاوى ايمؾجـة ايمدائؿة  (1)

(6044). 
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 مسللة 

 ؾك الصبقانالسالم ط

  :لألدلة التالقة :ؿ طؾك الصبقان إذا مر طؾقفؿؾ  ُيَس  ـ لؾشخص أنُيَس 

ؿ ؾ  أكف مر طؾك صبقان فَس  ،ـ طـ أكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف 1

 .(1وقال: كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يػعؾف) ،طؾقفؿ

 قال الـقوي: 

ك والـدب إل ،زيـؿق  فػقف استحباب السالم طؾك الصبقان الؿُ  

وبقان تقاضعف صؾك اهلل طؾقف  ،ل السالم لؾـاس كؾفؿْذ وبَ  ،التقاضع

 .وكؿال شػؼتف طؾك العالؿقـ ،وسؾؿ

 .واتػؼ العؾؿاء طؾك استحباب السالم طؾك الصبقان 

سؼط هؾ يَ  ،السالم صبل مـفؿ دّ فرَ  ،ؿ طؾك رجال وصبقانؾ  ولق َس  

 ؟فرض الرد طـ الرجال

 .(2ؼط)سيَ  :أصحفؿا ،فقف وجفان ٕصحابـا 

 

                                                        

 (.2168مسؾم )و ،(6247أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه:( 1)

 (.149/ 14رشح ايمـووي ) ( 2)
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 أيًضا:قال و

 ،لحديث أكس رضل اهلل طـف :ـ السالم طؾك الصبل والصبقانَس يُ  

كان الـبل صؾك اهلل طؾقف  :ؿ طؾقفؿ وقالؾ  فَس  ،أكف مر طؾك صبقان

 .رواه البخاري ومسؾؿ .وسؾؿ يػعؾف

ؿ ؾ  فَس  ،وطـف أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مر طؾك غؾؿان يؾعبقن 

 .بنسـاد صحقح طؾك شرط البخاري ومسؾؿرواه أبق داود  .طؾقفؿ

 .((السالم طؾقؽؿ يا صبقان)) :ـل وغقره قالويف رواية ابـ السُّ  

ؾزمف الجقاب ٓ يَ  :قال الؿتقلل وأصحابـا ،ؿ طؾك صبلؾ  وإذا َس  

 .ستحب لف الجقابولؽـ يُ  ،إكف لقس مؽؾػً 

ـ د أحد مرُ الصبل ولؿ يَ  دّ فرَ  ،ؿ طؾك جؿاطة فقفؿ صبلؾ  ولق َس  

 :البالغقـ

سؼط ٓ يَ  :قال الؼاضل حسقـ والؿتقلل والرافعل وغقرهؿ 

والصبل لقس مـ أهؾ  ،ٕن الجقاب فرض :الػرض طـفؿ بجقابف

 .الػرض

داء أحصؾ بف كف لؾرجؾ ويَ إذ إ :سؼط بف كؿا يصحيَ  :وقال الشاشل 

  .الشعار
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وهذا الخالف شبقف بالخالف يف سؼقط الػرض بصالتف طؾك 

 ،صح الؿـصقص سؼقصف يف صالة الؿقتلؽـ إ ،الؿقت

 .وإصح هـا خالفف

يف  :قال الؼاضل والؿتقلل والرافعل ،ؿ صبل طؾك بالغؾ  ولق َس  

 .ـاء طؾك صحة إسالمفبِ  ،وجقب الرد طؾقف وجفان

وإذا حققتؿ } :لعؿقم ققل اهلل تعالك :)والصحقح( وجقب الرد 

ذا البـاء ه :قال الشاشل {بتحقة فحققا بلحسـ مـفا أو ردوها

 .(1وهق كؿا قال) .الؿذكقر فاسد

 أيًضا: قالو

ٕن  :، ٓ يجب طؾقف الجقابؿ طؾك صبلؾ  قال الؿتقلل: لق َس 

 .لقس مـ أهؾ الػرض الصبل

لف  ي قالف صحقح، لؽـ إدب والؿستحبوهذا الذ 

 .(2)الجقاب

 

                                                        

 (.600/ 4اظمجؿوع ) (1)

 (.1/248األذىمار) (2)
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 :قال البفقتل 

ا معـك ا لفؿ( هذتلديبً  :)وٓ بلس بف( أي: السالم )طؾك الصبقان 

 .ؼقؾكالم ابـ طَ 

فقفا،  ((صاحب طققن الؿسائؾ))و ((الؿجرد))ر الؼاضل يف كَ وذَ  

 ((شرح مسؾؿ))ره يف كَ وذَ  .ستحبأكف يُ  -والشق  طبد الؼادر

 .اإجؿاطً 

 .((أداب))قالف يف  ،وضؿفا لغة ،والصبقان بؽسر الصاد 

ؿ طؾك صبل، لؿ يجب رده( أي: رد الصبل السالم ؾ  )وإن َس 

 .((...ع الؼؾؿ طـ ثالثفِ رُ )) لحديث

ٕن  :رد الصبل ِػ ؽْ ه البالغ ولؿ يَ د  رَ  ،غؿ طؾك صبل وبالِ ؾ  )وإن َس 

فرض الؽػاية ٓ يحصؾ بف( هذا معـك كالم أبل الؿعالل يف 

 ((.شرح الفداية))

: ويتقجف تخريجف مـ آكتػاء بلذاكف وصالتف ((أداب))قال يف  

 طؾك الجـازة.
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وهق  ،غ )يف وجفؾك بالغ، وجب الرد( طؾك البالؿ صبل طؾ  )وإن َس 

 .(1)الصحقح( ٕكف مؽؾػ

 ابـ طثقؿقـ: قال  

ا ؿ طؾك الصبقان استخػافً سؾ  وقد جرت طادة الؽثقر مـ الـاس أٓ يُ 

 .بفؿ

حقث كان  ،ي الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿْد ولؽـ هذا خالف هَ  

 .ؿ طؾك الصغقر والؽبقرؾ  َس يُ 

 ،ؿ طؾقفؿؾ  مر طؾك صبقان فَس  ،اهلل طـف ففذا أكس بـ مالؽ رضل 

ؿ ؾ  َس كان يُ  :أي .إن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يػعؾف :وقال

 .طؾك الصبقان

 

 

 

 

                                                        

 (.154/ 2ىمشاف ايمؼـاع ) (1)
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 .ولؾسالم طؾك الصبقان أكثر مـ فائدة

 .ـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿـة: ُس تباع السُّ ا - 1

ـْ  َحَسـَةٌ  ُأْسَقةٌ  اهللِ  َرُسقلِ  فِل َلُؽؿْ  َكانَ  َلَؼْد } :وقد قال اهلل تعالك   لَِؿ

ِخرَ  َواْلَقْقمَ  اهللَ  َيْرُجق َكانَ  ْٔ  .[21: إحزاب] {َكثِقًرا اهللَ  َوَذَكرَ  ا

ذم اإلكسان بـػسف ويشؿ  بلكػف ويعؾق التقاضع: حتك ٓ يَ  - 2 

 .ؿ طؾك الصبقانؾ  َس يتقاضع ويُ  ،برأسف

ا بعػق إٓ د اهلل طبًد ما زا)) :وقد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .((وما تقاضع أحد هلل إٓ رفعف ،اطز  

ٕن الصبقان إذا رأوا  :تعقيد الصبقان لؿحاسـ إخالق - 3 

ـة وا ذلؽ واطتادوا هذه السُّ دُ ق  عَ تَ  ،ؿ طؾقفؿؾ  َس الرجؾ يؿر بفؿ ويُ 

 .الؿباركة الطقبة

 .جؾب الؿقدة لؾصبلأن هذا يَ  - 4 

وربؿا ٓ  ،ؿ طؾقف ويػرح لذلؽؾ  َس يُ يعـل أن الصبل يحب الذي  

 .ٕن الصبل ٓ يـسك ما مر بف :ايـساها أبًد 

 .ففذه مـ فقائد السالم طؾك الصبقان 
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فقـبغل لـا إذا مرركا طؾك صبقان يؾعبقن يف السقق أو جالسقـ  

د التل ؿ طؾقفؿ لفذه الػقائؾ  َس أن كُ  -أو ما أشبف ذلؽ ،ايبقعقن شقئً 

 .(1)ذكركاها

 :((الؿقسقطة الػؼفقة))جاء يف 

 .السالم طؾك الصبل أفضؾ مـ تركف طـد الحـػقة

 .وذهب الؿالؽقة إلك أكف مشروع 

 .ـةر الـقوي يف الروضة أكف ُس كَ وذَ  

وهق  .أكف جائز لتلديبفؿ ((أداب الشرطقة))ر ابـ مػؾح يف كَ وذَ  

 .ؼقؾمعـك كالم ابـ طَ 

 ((ؿسائؾطققن ال))وصاحب  ((الؿجرد))ر الؼاضل يف كَ وذَ  

ؿا ورد طـ أكس رضل اهلل طـف لِ  :ستحبأكف يُ  -والشق  طبد الؼادر

صؾك اهلل طؾقف  -ؿ طؾقفؿ وقال: كان الـبل ؾ  فَس  ،مر طؾك صبقان  أكف

 .(2يػعؾف) -وسؾؿ 

 

                                                        

 (.417/ 4رشح رياض ايمصاحلكم ) (1)

 .(165/ 25اظموؽموفمة ايمػؼفقة ايمؽويتقة ) (2)
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 الحاصؾ

الـبل صؾك اهلل طؾقف  نٕ :ستحب إلؼاء السالم طؾك إصػاليُ 

 أطؾؿ. واهلل ،يػعؾف وسؾؿ كان 
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 سللةم

 لؼاء السالم طؾك تالل كتاب اهللا

 درس طؾؿ حاضرأو   بالدطاء الؿشغقل أو

 أققل وباهلل تعالك التقفقؼ:

ؿـع مـ إلؼاء لؿ أقػ يف الباب طؾك كص يَ بعد بحث هذه الؿسللة 

 .ؿالسالم طؾقف

 :لقؽ أققال بعض العؾؿاءإو 

 :قال العقـل

ؿ طؾقف يجب الرد ؾ  ن َس آن، فنؼرأ الؼرـ يَ ؿ طؾك مَ ؾ  َس ن يُ وٓ يـبغل أ

 .(1)طؾقف

 :قال الؼرصبل

 :ؿ طؾك مـ يؼرأ الؼرآن فقؼطع طؾقف قراءتف، وهق بالخقارؾ  َس وٓ يُ 

 .(2رد)ػرغ ثؿ يَ وإن شاء أمسؽ حتك يَ  ،إن شاء رد

                                                        

 (.11/ 8فمؿدة ايمؼاري) (1)

 (.304/ 5سمػسغم ايمؼرؿمبي ) (2)
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 قال الحافظ ابـ حجر: 

ك ترك السالم لَ وْ إَ  :فؼال القاحدي ،وأما الؿشتغؾ بؼراءة الؼرآن

ا استلكػ لػظً  د  رَ  نْ وإِ  .ؿ طؾقف كػاه الرد باإلشارةؾ  فنن َس  .طؾقف

  .آستعاذة وقرأ

ويجب طؾقف  ،ع السالم طؾقفرَ ْش والظاهر أكف يُ  ،قال الـقوي وفقف كظر

ع ستجؿِ ا فقف مُ قً ستغرِ  بالدطاء مُ ـ كان مشتغاًل وأما مَ  :ثؿ قال .الرد

ه رَ ؽْ يُ وإضفر طـدي أكف  .هق كالؼارئ :فقحتؿؾ أن يؼال ،الؼؾب

 .(1)بف ويشؼ طؾقف أكثر مـ مشؼة إكؾٕكف يتـؽد  :السالم طؾقف

 قال الـقوي: 

 .ك السالم طؾقفرْ ك تَ لَ وْ إَ  :فؼال القاحدي ،أما الؿشتغؾ بؼراءة

وإن رد بالؾػظ استلكػ  .ؿ كػاه الرد باإلشارةؾ  َس  نْ فنِ  :قال 

 .آستعاذة ثؿ قرأ

ؿ طؾقف ويجب الرد سؾ  يُ  والؿختار أكف .وهذا الذي قالف ضعقػ 

 .بالؾػظ

 .هرَ ؽْ لؿ يُ  ،ؾولق رد السالم يف حال إذان واإلقامة وإك 

                                                        

 (.20/ 11همتح ايمباري ) (1)
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 .(1)هرِ ويف الجؿاع والبقل كُ  

  قال البفقتل:

 -ه أن يخص بعض صائػة لؼقفؿ( أو دخؾ طؾقفؿ وكحقهرَ ؽْ )ويُ 

ا لؼؾب ـة يف إفشاء السالم، وكسرً )بالسالم( ٕن فقف مخالػة لؾسُّ 

 .طـفؿ َض رَ طْ ـ أَ مَ 

 .(2)طؾقؽؿ( لؿخالػتف الصقغة القاردة سالم اهلل :ه  )أن يؼقلرَ ؽْ ويُ  

 أيًضا: قالو

 .ؾ( ٓشتغالفؼاتِ ـ يلكؾ أو يُ ه السالم )طؾك مَ رَ ؽْ )و( يُ  

أي: يف كراهة  ((:أداب الؽبرى)))وفقؿـ يلكؾ كظر( قالف يف  

ؾك ه طرَ ؽْ قال: وضاهر التخصقص أكف ٓ يُ  .السالم طؾقف كظر

 ومؼتضك التعؾقؾ خالفف، أي: تعؾقؾفؿ باشتغالفؿا. .صغقرهؿا

وطؾك )ذاكر( هلل تعالك وطؾك  ،( لؾؼرآنه السالم )طؾك تالٍ رَ ؽْ )و( يُ 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -لحديث الـبل  ٍؼ ؾْ ث( أي: مُ د  َح ومُ  ب  ؾَ )مُ 

                                                        

 (.609/ 4اظمجؿوع ) (1)

 (.153/ 2ىمشاف ايمؼـاع ) (2)
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ـ يستؿع لفؿ( أي: لؾؿذكقريـ مـ )وخطقب وواطظ وطؾك مَ 

 .ـ بعدهالتالل ومَ 

ولعؾ  .س( يف أي طؾؿ كاندر  ر فؼف ومُ ؽر  ه السالم طؾك )مُ رَ ؽْ ويُ  

 .اا أو مباًح إذا كان مشروطً  :الؿراد

 مَ د  ؼَ ن أو يؼقؿ( وتَ ذ  مَ ـ يُ وطؾك مَ  ،ـ يبحثقن يف العؾؿ)وطؾك مَ  

 .ه السالم طؾقفرَ ؽْ ؿ الؿصؾل وأن الؿذهب: ٓ يُ ؽْ ُح 

طؾقف،  ص  كَ  .ده مـفا ره أيًض رَ ؽْ ـ هق طؾك حاجتف( ويُ )وطؾك مَ  

 .هرَ ؽْ : ٓ يُ ((الرطاية الؽبرى))م يف د  وقَ  .وتؼدم يف باب آستـجاء

ره يف أداب )أو متؿتع بلهؾف، أو مشتغؾ بالؼضاء وكحقهؿ( كَ ذَ 

 ـ لف شغؾ طـ رد السالم.ـ كؾ مَ كحق الؿذكقريـ مِ  :أي

)لؿ  ستحب فقفا السالم( كإحقال السابؼةؿ يف حالة ٓ يُ ؾ  ـ َس )ومَ 

 .(1ا( لسالمف)ستحؼ جقابً يَ 

 طثقؿقـ:بـ قال او

 َت ؿْ ؾ  ف أكؽ لق َس رِ عْ وتَ  ، بؼراءة الؼرآنا مشتغاًل إكساكً  جدَت لق وَ 

ؿ طؾقف ؾ  َس فال تُ  ،قطعت طؾقف قراءتف وهق يؼرأ طـ ضفر قؾب ،طؾقف

                                                        

 .ايمسازمق (1)
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ؿ طؾقف ؾ  فَس  ،رحؿؾ ترك السالم طؾك شلء آَخ إٓ إذا خػت أن يَ 

 .(1) ا لؾؿػسدةدرءً 

 :((الؽقيتقة الؿقسقطة الػؼفقة))جاء يف و

ؿ كػاه ؾ  ك السالم طؾك الؿـشغؾ بؼراءة الؼرآن، فنن َس رْ ك تَ لَ وْ إَ 

  .الرد باإلشارة

  .وإن رد بالؾػظ استلكػ آستعاذة ثؿ يؼرأ

 ا.ؿ طؾقف، ويجب طؾقف الرد لػظً ؾ  َس واختار الـقوي أكف يُ 

ففق كالسالم  ،تدبروأما السالم طؾك الؿـشغؾ بالذكر مـ دطاء و

 .طؾك الؿـشغؾ بالؼراءة

ع ؿِ ْج ا بالدطاء مُ قً ستغرِ ر الـقوي أكف إن كان مُ كَ وإضفر كؿا ذَ  

ؾحؼف مـ الرد، لؾؿشؼة التل تَ  :فالسالم طؾقف مؽروه ،طؾقف الؼؾب 

والتل تؼطعف طـ آستغراق بالدطاء، وهل أكثر مـ الؿشؼة التل 

 .يف حال أكؾف دّ ورَ  ؿ طؾقفؾ  ؾحؼ أكؾ إذا ُس تَ 

ؿ رد طؾقف ؾ  ولق ُس   ه السالم طؾقف،رَ ؽْ فقُ  ،وأما الؿؾبل يف اإلحرام 

 .(1بالؾػظ)

                                                        

 (.2/ 24) همتاوى كور فمعم ايمدرب (1)
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ـ يؼرأ يػقد ترك إلؼاء السالم طؾك مَ  ٓ أطؾؿ دلقاًل  قؾت )أحؿد(:

  !!الؼرآن أو يؼرأ يف غقر الؼرآن

شغؾف طـ أخذ إجر مـ ؽ طؾقف تؿإكؽ بتسؾق :فنن قال شخص

 !الؼرآن اءةقر

ي الـبل صؾك اهلل ْد تباع لفَ السالم فقف اه دُّ ورَ  :قل وباهلل التقفقؼفلق 

السالم كؿا أخبر الـبل صؾك  دّ رَ ، وهق ملجقر كذلؽ بِ طؾقف وسؾؿ

 .اهلل طؾقف وسؾؿ

و أصحابف يػقد ترك ـ طـ الـبل أ ولقس هـاك دلقؾ ـ فقؿا طؾؿُت  

إلؼاء وهق  ،مر طؾك إصؾفقبؼك إ ،الؼرآن أؼريَ  ـالسالم طؾك مَ 

 .واهلل أطؾؿ ،السالم

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 (.164/ 25اظموؽموفمة ايمػؼفقة ايمؽويتقة ) (1)
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 :دلقؾ ما ذكرُت 

طـ أبل واقد الؾقثل، أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقـؿا هق  

جالس يف الؿسجد والـاس معف، إذ أقبؾ كػر ثالثة، فلقبؾ اثـان إلك 

 .رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وذهب واحد

ؿا، فلما ؾ  َس  ،ؾؿفؾؿا وقػا طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وس :قال 

ر فجؾس وأما أَخ  .جة يف الحؾؼة، فجؾس فقفارْ أحدهؿا فرأى فُ 

 .اوأما الثالث فلدبر ذاهبً  .خؾػفؿ

خبركؿ طـ أٓ أُ ))غ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: رَ فؾؿا فَ  

ر أما أحدهؿ فلوى إلك اهلل فآواه اهلل، وأما أَخ  ؟الـػر الثالثة

(( اهلل طـف َض رَ طْ فلَ  َض رَ طْ ر فلَ مـف، وأما أَخ فاستحقا فاستحقا اهلل 

(1). 

                                                        

 ،(3531) ،ايمؾقثي ىزمن حيق ىواية حيقمن ر ،أطمرصمه مايمك دم اظموؿمل صحقح: (1)

 .(126) فمبد ايمرمحن زمن ايمؼاؽمم ورواية(، 2023) مصعب ايمزهري ورواية أيب

 .ن زمن فمقسىع  ( من ؿمريق م  2724وأطمرصمه ايمؼممذي ) 

  .( من ؿمريق احلارث زمن مسؽكم5869) ائيس  ايمـَ أطمرصمه و
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أكفؿ وقػقا طـد مجؾس العؾؿ يف  :ووجف الدٓلة يف الحديث

 .ا السالمقُ ؼَ لْ فلَ  ،الؿسجد

درس ـ يف مَ ع إلؼاء السالم طؾك رَ أكف ُيْش  فالظاهر ـ واهلل أطؾؿ ـ   

 .ؿـع مـ ذلؽإذ ٓ دلقؾ يَ  :العؾؿ

                                                                                                                                                               

، نع  وم   ،ؽممفمبد ايمرمحن زمن ايمؼاو، ، وأزمو مصعب ايمزهريىزمن حيق ى)حيق مخستفم

فمن إؽمحاق زمن فمبد اهلل زمن أيب ؿمؾحة،  ،فمن مايمك ،واحلارث زمن مسؽكم( ونمغمهم

 زمه. ،امرهموفمً  ،رة، فمن أيب واومد ايمؾقثيفمن أيب م  

)همؾام وومػا فمعم رؽمول اهلل صعم اهلل فمؾقه  :زمل دم أىمثر روايات اظموؿمل هبذا ايمؾػظ 

  .(ام  ؾَ ؽم   ،وؽمؾم

 (.ام  ؾَ ؽم   ،همؾام وومػا) :زاد أىمثر رواة اظموؿمل: ال( وم156/ 1ىمام ومال احلاهمظ دم ايمػتح )

وىمذا  .ذىمر اظمصـف هـا وال دم ايمصالة ايمسالم  ومل ي   ،ائيس  وىمذا فمـد ايمؼممذي وايمـَ  

 .مل يؼع دم رواية مسؾم

ومسؾم  .من ؿمريق فمبد اهلل زمن يوؽمف (474واحلديث أطمرصمه ايمبخاري )

فمن مايمك فمن إؽمحاق زمن  اىمالمها ونمغممه .من ؿمريق ومتقبة زمن ؽمعقد (2176)

زمه. زمدون ومويمه:  ،امرهموفمً  ،رة، فمن أيب واومد ايمؾقثيفمبد اهلل زمن أيب ؿمؾحة، فمن أيب م  

 .(ام  ؾَ ؽم   ،)همؾام وومػا فمعم رؽمول اهلل صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم

شمازمتة  ياحلديث مجافمة هبذه ايمؾػظة، وآطمرون زمعدمفا ، همف يروال ماكع أن ي   :وأومول

 . واهلل أفمؾم.حاب مايمك ذىمروهاشمبات من أصاألإذ  : وصحقحة
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ؿا هق يف مؽان أخطر مـ سالم لِ إلؼاء الوقد أجاز طدد مـ العؾؿاء  

 .، وهق الؿستؿع لخطبة الجؿعةهذا

 ،ـ يف درس طؾؿاستحباب إلؼاء السالم طؾك مَ  لكوْ فؿـ باب أَ  

ذلؽ ك، ومع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿخاصة قد فعؾف همٓء 

 واهلل أطؾؿ.  .لؾعؿقمات التل فقفا إمر بنفشاء السالم

 ؼضل حاجتف )يف الخالء(:ـ يَ مَ  ـ إلؼاء السالم طؾك 2

 :امؿ  يف الَح حاجتف  ليؼضـ ؿ طؾك مَ ؾ  َس أكف ٓ يُ طؾك اتػؼ العؾؿاء 

 :لألدلة التالقة

 مر ورسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن رجاًل  ،ـ طـ ابـ طؿر 1

 .(1د طؾقف)رُ فؾؿ يَ  ؿؾ  يبقل، فَس 

  قال أبق طقسك الترمذي:

ر بعض س  ن طؾك الغائط والبقل، وقد فَ ه هذا طـدكا إذا كارَ ؽْ وإكؿا يُ 

 .(2)ي يف هذا البابوِ وهذا أحسـ شلء رُ  .أهؾ العؾؿ ذلؽ

 

                                                        

 (.370أطمرصمه مسؾم ) صحقح: (1)

 (.90) فمؼب احلديث ،ـن ايمؼممذيؽم   (2)
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 مقلك ابـ طباس، قال:  رقْ ؿَ ـ طُ ـ ط 2 

ج الـبل صؾك اهلل وْ أكا وطبد اهلل بـ يسار، مقلك مقؿقكة زَ  أقبؾُت 

ة ؿ  ؿ بـ الحارث بـ الص  قْ فَ طؾقف وسؾؿ، حتك دخؾـا طؾك أبل ُج 

أقبؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف  :ؿ إكصاريقْ فَ ي، فؼال أبق الُج إكصار

طؾقف  دّ رُ فؾؿ يَ  ،ؿ طؾقفؾ  فؾؼقف رجؾ فَس  ،وسؾؿ مـ كحق بئر جؿؾ

ح بقجفف َس الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك أقبؾ طؾك الجدار، فؿَ 

 .(1)طؾقف السالم دّ ويديف، ثؿ رَ 

 :لقؽ أققال صائػة مـ العؾؿاء يف ذلؽإو 

 :قال الـقوي

مؿـ هق مشتغؾ  ،ام وغقرهؿ  ـ يف الَح ؿ طؾك مَ ؾ  َس واتػؼقا أكف ٓ يُ  

 .(2ر السالم طؾقف يف حالف)ث  مَ بؿا ٓ يُ 

 قال: 

ويف  .هرَ ؽْ لؿ يُ  ،السالم يف حال إذان واإلقامة وإكؾ د  ولق رَ 

 .(1)هرِ الجؿاع والبقل كُ 

                                                        

 (.369) اوأطمرصمه مسؾم معؾؼً  ،(337) أطمرصمه ايمبخاري موصواًل  صحقح:( 1)

 (.609/ 4) اظمجؿوع (2)



 عالم األنام بفقه إلقاء السالمإ  

 

100   

 

 أيًضا: قالو

ستحؼ لؿ يَ  ،ع فقفا السالمرَ ْش ؿ يف حالة ٓ يُ ؾ  َس  نْ إِ  :قال أصحابـا

 .اجقابً 

ه السالم طؾك مشتغؾ ببقل أو رَ ؽْ فؿـ تؾؽ إحقال أكف يُ  :قالقا 

 .ه جقابفرَ ؽْ ويُ  .استحؼ جقابً وٓ يَ  .جؿاع وكحقهؿا

 .(2ا)ا أو كاطًس ـ كان كائؿً ـ ذلؽ مَ ومِ  

 :قال الؼرصبل

مف أن ؾزؾ لؿ يَ عَ فَ  نْ فنِ  .ـ يؼضل حاجتفؿ طؾك مَ ؾ  َس وٓ يـبغل أن يُ 

 .(3)د طؾقفرُ يَ 

 وقال أيًضا:

 :ـ يؼرأ الؼرآن فقؼطع طؾقف قراءتف، وهق بالخقارؿ طؾك مَ ؾ  َس وٓ يُ  

 .درُ ػرغ ثؿ يَ وإن شاء أمسؽ حتك يَ  ،إن شاء رد

                                                                                                                                                               

 .ايمسازمق (1)

 ايمسازمق. (2)

 (.304/ 5سمػسغم ايمؼرؿمبي ) (3)
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ام وهق كاشػ العقرة، أو كان ؿ  ـ دخؾ الَح ؿ طؾك مَ ؾ  َس وٓ يُ  

 ًٓ  .امؿ   بؿا لف دخؾ بالَح مشغق

 .(1)ؿ طؾقفؾ  َس  ،ـ كان بخالف ذلؽومَ  

 :قال ابـ مػؾح 

 :طؾقف أحؿد ص  ه مـف، كَ دُّ ـ يؼضل حاجتف ورَ ه السالم طؾك مَ رَ ؽْ ويُ 

ؿ طؾقف ؾ  د طؾك الذي َس رُ لؿ يَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ٕن الـبل 

 .(2وهق يبقل. رواه مسؾؿ)

 :قال الؿرداوي  

 وكرهف إصحاب. قالف يف الػروع. 

 طؾقف اإلمام ص  بال خالف يف الؿذهب، كَ  هرَ ؽْ السالم فقُ  دُّ وأما رَ 

(3). 

 

 

                                                        

 ايمسازمق. (1)

 (.336/ 1ممفمقة )اآلداب ايم (2)

 (.95/ 1اإلكصاف ) (3)
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 السالم طؾك الؿؾبل بحج أو طؿرة -3 

 قال الـقوي:

طؾقف  د  ؿ رَ ؾ  فنن َس  ،ه السالم طؾقفرَ ؽْ وأما الؿؾبل بالحج أو العؿرة فقُ 

 .(1طؾقف الشافعل وإصحاب) ص  كَ  .الػظً 

مستـًدا الؼقل بالؽراهة يحتاج إلك مستـد، وٓ أطؾؿ  قؾت )أحؿد(:

لؼاء السالم طؾك إوهق استحباب  ،طؾقف، فقبؼك إمر طؾك أصؾف

 الؿؾبل.

 ؿا: الطقاف بالبقت صالة، إٓ أنوقد قال ابـ طباس رضل اهلل طـف

 اهلل أباح فقف الؽالم.

 ؟!وأي كالم أفضؾ مـ تحقة اإلسالم :قؾت

 

 

 

 

 

                                                        

 (.609/ 4اظمجؿوع رشح اظمفذب ) (1)
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 ـ يلكؾالسالم طؾك مَ  -4

 :قال الـقوي

ؿ ؾ  َس ٓ يُ  :ل الشق  أبق محؿد والؿتقللفؼا :وأما الؿشتغؾ بإكؾ

 .طؾقف

 ،هذا محؿقل طؾك ما إذا كاكت الؾؼؿة يف فقف :قال إمام الحرمقـ 

عسر الجقاب يف ويَ  ،وآبتالع غؿضل زمان يف الؿضوكان يَ 

 .الحال

فال يتقجف  ،ؿ بعد آبتالع وقبؾ وضع لؼؿة أخرىؾ  َس  نْ فلما إِ  :قال 

 .(1الؿـع)

 :بـ مػؾحاقال 

 ،ـ هق يف شغؾ يؼضقفه السالم طؾك مَ رَ ؽْ يُ  :ال الشق  وجقف الديـق

 .(2)كالؿصؾل وأكؾ والؿتغقط

ص مـ إلؼاء السالم طؾك ؿـع الشخيَ  ٓ أطؾؿ دلقاًل  )أحؿد(: قؾت

 .ه ذلؽ مـ العؾؿاءرِ ـ كَ ، وٓ دلقؾ مع مَ ـ يلكؾمَ 

                                                        

 ايمسازمق. (1)

 (.336/ 1) اآلداب ايمممفمقة (2)
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ًٓ إكؿا كرهقا ذلؽ ـ واهلل أطؾؿ ـ لؽقكف مش  كؿا بالطعام والؿضغ  غق

 .يؼقلقن

السالم ) :، فؼقل الؼادمالم طؾقفطؾة تؿـع إلؼاء الس توهذه لقس 

وطؾقؽؿ )بؼقلف: طؾقف  كؾ أ دُّ ورَ  (طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

 .ستغرق سقى ثقانٍ ٓ يَ  (هلل وبركاتفالسالم ورحؿة ا

  !!الؿاء أو السؾطة أو الؿؾح ويطؾب يتؽؾؿ قد أكؾ :أيًضاو

  أطؾؿ.واهلل .اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿـة طـ رسقل وتؾؽ ُس 
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 ؼقؿن أو يذ  مَ ـ يُ السالم طؾك مَ 

 :ؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿسللة طؾك ققلقـاختَ 

 .د السالمرُ ه لؾؿمذن أن يَ رَ ُيؽْ  -الؼقل إول

مـ إحـاف والؿالؽقة  ،وهق ققل الجؿفقر مـ العؾؿاء 

 .والشافعقة

 لقؽ أققالفـؿ:إو

 قال السرخسل:

ؿ ظ  عَ مُ  كرٌ يتؽؾؿ الؿمذن يف أذاكف وإقامتف( ٕكف ذِ  )وٓ :قال

 .ؿا فقف مـ ترك الحرمةه التؽؾؿ يف خاللف لِ رَ ؽْ فقُ  ،كالخطبة

 -رحؿفؿا اهلل تعالك -ك طـ يقسػ طـ أبل حـقػةؾ  عَ ى الؿُ وَ ورَ  

 .ه رد السالم يف خالل إذانرَ ؽْ أكف يُ 

السالم ٕكف  دّ رَ ٓ بلس بِ  يؼقل: –رحؿف اهلل تعالك  -وكان الثقري  

 .فريضة
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 .(1)ػرغ مـ أذاكفخقر إلك أن يَ ولؽـا كؼقل: يحتؿؾ التل 

 قال الؽاساين: 

 .ؿا قؾـاه لف رد السالم يف إذان لِ رَ ؽْ ويُ 

 .وطـ سػقان الثقري أكف ٓ بلس بذلؽ: ٕكف فرض 

 .(2ولؽـا كؼقل: إكف يحتؿؾ التلخقر إلك الػراغ مـ إذان) 

 :الؿالؽقة

 قال الؼقرواين:

ا، د سالمً رُ قال مالؽ يف الؿختصر: وٓ يتؽؾؿ الؿمذن يف أذاكف، وٓ يَ 

 وٓ يلمر بحاجة. 

 ؿ طؾك الؿؾبل يف تؾبقتف. ؾ  َس قال مالؽ يف الؿدوكة: وٓ يُ 

 قال يف غقر الؿدوكة: وكذلؽ الؿمذن.

ا، وٓ د الؿمذن السالم يف أذاكف كالمً رُ يف مختصر الققار: وٓ يَ و

 .(3د إشارة)رُ أن يَ بلس 

                                                        

 (.134/ 1) اظمبسوط (1)

 (.149/ 1زمدائع ايمصـائع) (2)

 (.168/ 1ايمـوادر وايمزيادات فمعم ما دم اظمدوكة من نمغمها من األمفات ) (3)
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 الشافعقة:

 قال الـقوي:

طؾقف  دّ ؿ رَ ؾ  َس  نْ فنِ  ،ه السالم طؾقفرَ ؽْ وأما الؿؾبل بالحج أو العؿرة فقُ 

 .طؾقف الشافعل وإصحاب ص  كَ  .الػظً 

يف معـك السالم طؾك  -والسالم طؾك الؿمذن ومؼقؿ الصالة 

 .(1الؿؾبل)

 :قال البفقتل

 .س( يف أي طؾؿ كاندر  فؼف ومُ  رؽر  ه السالم طؾك )مُ رَ ؽْ ويُ  

 .اا أو مباًح إذا كان مشروطً  :ولعؾ الؿراد 

 .(2ن أو يؼقؿ()ذ  مَ ـ يُ وطؾك مَ  ،ـ يبحثقن يف العؾؿ)وطؾك مَ  

 :قال ابـ مػؾح

 .وضاهره كراهة السالم طؾك الؿمذن

وقد سللف طـ الؿمذن  ،وقد قال أحؿد يف رواية طؾل بـ سعقد 

 .فؼال: ٓ ،يتؽؾؿ يف إذان

                                                        

 (.609 /4اظمجؿوع رشح اظمفذب ) (1)

 (.153/ 2ىمشاف ايمؼـاع) (2)
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 .د السالم؟ قال: السالم كالمرُ يَ  :فؼقؾ لف 

ؾ الؼاضل هذا الـص مستـد رواية كراهة الؽالم يف إذان، عَ وَج  

ه يف اإلقامة، فدل رَ ؽْ وأكف يُ  ،فنكف حؽك يف كراهة الؽالم روايتقـ

ج ر  َخ ه طؾك الرواية إخرى، وأن طؾقفؿا تُ رَ ؽْ ذلؽ طؾك أكف ٓ يُ 

 .(1)كراهة السالم طؾقف

 :((الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة))يف جاء 

ذهب الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة إلك أن حؽؿ رد السالم مـ  

مؽروه، ولق  ٕن الػصؾ بقـ جؿؾ إذان طـدهؿ الؿمذن الؽراهة:

 .كان ذلؽ الػصؾ بنشارة طـد الؿالؽقة

 .ا لؾشافعقة، فؾف الرد باإلشارةخالفً  

ؿؾبل بحج أو طؿرة لـػس ا طـدهؿ طؾك اله السالم أيًض رَ ؽْ ويُ  

 العؾة.

ؿا ٓكشغالف :ه طـد الشافعقة السالم طؾك الؿمذن والؿؼقؿرَ ؽْ ويُ 

 بإذان واإلقامة. 

                                                        

 (.336/ 1اآلداب ايمممفمقة) (1)
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ن أو يؼقؿ، وٓ ذ  مَ ـ يُ ـ السالم طؾك مَ َس وذهب الحـابؾة إلك أكف ٓ يُ 

بطؾ إذان أو وٓ يَ  ،ؽالميجب طؾقف الرد، بؾ يجقز بال

  .(1)اإلقامة

طؾك  مـ إلؼاء السالم ع مـ أهؾ العؾؿـَ ـ مَ ع مَ ـْ مَ  :أحؿد()قؾت 

 .بإذان لؽقكف مـشغاًل  :الؿمذن

إذا كان الؿمذن وحده يف أكف  -واهلل أطؾؿ بالصقاب -وأرى 

 .السالمرد  ،السالموألؼك طؾقف شخص الؿسجد 

د هق ويؽػقف رُ وٓ يَ  ،السالم فرض كػاية دُّ فرَ  ،لؿ يؽـ وحدهوإن  

  أطؾؿ.واهلل .اكشغالف بإذان

 

 

 

 

 

 

                                                        

(1) (25 /163.) 
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 :ـ يجؾس يستؿع ُخطبة الجؿعةإلؼاء السالم طؾك مَ  -6 

 ؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿسللة طؾك ثالثة أققال:اختَ 

 .ذلؽ جائز -الؼقل إول

ؿ، ؽَ بل، والَح عْ عل، والش  َخ الحسـ البصري، والـ  وهق ققل  

 وغقرهؿ. ...وحؿاد، وسػقان الثقري، وأحؿد، وإسحاق

 .ـقعذلؽ مؿ -الؼقل الثاين

 ل الشافعل.وهق أحد ققلَ  

 .التػصقؾ -الؼقل الثالث

 وغقرهؿ. ...وهق ققل الحـػقة وططاء 

 لقؽ تؾخقص هذا الخالف:إو

 قال ابـ الؿـذر:

 ،ؾػ أهؾ العؾؿ يف تشؿقت العاصس ورد السالمقال أبق بؽر: اختَ 

 :واإلمام يخطب

 .خطبواإلمام يَ  ،السالم د  خصت صائػة يف تشؿقت العاصس ورَ فرَ 

بل، عْ عل، والش  َخ الحسـ البصري، والـ   :ص يف ذلؽخ  ومؿـ رَ  

 .ؿ، وحؿاد، وسػقان الثقري، وأحؿد، وإسحاقؽَ والَح 
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 سؿعف. د السالم ويُ رُ وكان قتادة يؼقل: يَ  

 وي ذلؽ طـ الؼاسؿ بـ محؿد.ورُ 

 :ؾػ ققل الشافعل يف هذا البابواختَ 

دون رُ ا، وٓ يَ تقن طاصًس ؿ  َش فؽان إذ هق بالعراق يؼقل: وٓ يُ  

 إٓ بنيؿاء.  -اسالمً 

 ،ؿ رجؾ طؾك رجؾ يقم الجؿعةؾ  َس  نْ بؿصر: وإِ  وكان يؼقل بعُد 

 .بعضفؿ: ٕن رد السالم فرض د طؾقفرُ ذلؽ، ورأيت أن يَ  ُت هْ رِ كَ 

رجقت أن يسعف: ٕن التشؿقت  ،تف رجؾؿ  س رجؾ فَش طَ ولق طَ 

 ـة.ُس 

وهذا  .قال قتادة وكان سعقد بـ الؿسقب يؼقل: ٓ يشؿتف. وكذلؽ

ولعؾ الػرق طـده بقـفؿا أن رد السالم  .خالف ققلف يف رد السالم

 فرض، ولقس كذلؽ تشؿقت العاصس.

 ـصتقا. إلقـا أن يستؿعقا ويُ  بُّ َح وقال أصحاب الرأي: أَ 

تسؿع الخطبة فاردد طؾقف  ق ططاء بقـ الحالقـ، فؼال: إذا كـَت ر  وفَ 

 عف. ؿِ ْس فا فاردد طؾقف وأَ وإذا كـت ٓ تسؿع .السالم يف كػسؽ

 .د  ت ورَ ؿ  َش  ،سؿع الخطبةوقال  أحؿد: إذا لؿ يَ 
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إذا ))ت أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: بَ قال أبق بؽر: ثَ 

 .((واإلمام يخطب، فؼد لغقت ْت ِص كْ قؾت لصاحبؽ: أَ 

ـة، وإباحة رد السالم وتشؿقت فاإلكصات يجب طؾك ضاهر السُّ  

 .بحجةالعاصس غقر مقجقد 

ت العاصس إذا فرغ اإلمام شؿ  د السالم إشارة، ويُ رُ والذي أرى أن يَ  

 .(1مـ خطبتف)

 قال شقخـا مصطػك بـ العدوي:

  :مـ الؽالم الؿؿـقع كستثـيُ 

 .الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـد ذكره

 .سطَ وكذا تشؿقت العاصس إذا طَ  

 . ؿؾ ؿ طؾقف ُمَسؾ  ذا َس إ، وكذا رد السالم 

 -ة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿبالصال اوذلؽ ٕن هـاك أمرً 

 ا، وأمرً د اهلل طز وجؾؿِ بتشؿقت العاصس إذا َح  اوأمرً  ،طـد ِذكره

 .(2السالم) دّ رَ بِ 

                                                        

 (.79/ 4األوؽمط ) (1)

 (.46داب وأضمؽام )آ ،اجلؿعة (2)
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 الراجح

الذي يترجح لل ـ والعؾؿ طـد اهلل سبحاكف وتعالك ـ أن الؿستؿع 

 .مـ الؾغق، ولقس هذا ألؼاه طؾقف ـد السالم طؾك مَ رُ لؾخطبة يَ 
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 إلؼاء السالم طؾك الؿتقضئ ؿؽْ ُح  -7

بؾ  ،العؾؿاء ليف أصح ققلَ  ،لؼاء السالم طؾك الؿتقضئبنٓ بلس 

 .هق مستحب

 لقؽ دلقؾ ذلؽ:إو 

طام  ،إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ أم هاكئ قالت: ذهبُت 

 .وفاصؿة ابـتف تستره ،الػتح، فقجدتف يغتسؾ

فؼؾت: أكا أم هاكئ بـت  ((؟ـ هذهمَ ))ل: طؾقف، فؼا ُت ؿْ ؾ  قالت: فَس  

 .((ا بلم هاكئمرحبً ))فؼال:  .أبل صالب

ا يف ثقب مؾتحػً  ،غ مـ غسؾف، قام فصؾك ثؿاين ركعاترَ فؾؿا فَ  

 .واحد

 قد رجاًل  ٌؾ فؾؿا اكصرف، قؾت: يا رسقل اهلل، زطؿ ابـ أمل أكف قاتِ  

  !!رةقْ بَ بـ هُ ف، فالن تُ رْ َج أَ 

يا أم  ِت رْ َج ـ أَ كا مَ رْ َج قد أَ ))سقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؼال ر

 .((هاكئ

 .(1)قالت أم هاكئ: وذاك ضحك 

                                                        

 (.336ومسؾم ) ،(357أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه: (1)
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 :قال الـقوي 

وٓ بالسالم  ،ٓ بلس بالؽالم يف حال آغتسال والقضقء 

 .(1)طؾقف

 :قال ابـ مػؾح 

 .ره ابـ تؿقؿ طـ الشق  أبل الػرجكَ كذا ذَ  .ه طؾك الؿتقضئرَ ؽْ ويُ 

 .(2)ه مـفدُّ وزاد: ورَ  ((الرطاية))ا يف ه أيًض ركَ وذَ 

 الحاصؾ

الراجح وهق  ،أجاز الشافعقة إلؼاء السالم طؾك الؿتقضئ 

 .العؾؿاء ققَلل والصحقح مـ

 .أطؾؿ واهلل ،ستـد فقؿا وقػتولقس لفؿ م ،ع الحـابؾةـَ ومَ  

 

 

 

 

                                                        

 (.231/ 5رشح ايمـووي فمعم مسؾم ) (1)

 (.335/ 1) اآلداب ايمممفمقة (2)
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 أحدإذا لؿ يؽـ بالبقت 

 ؟ع التسؾقؿ طـد الدخقلرَ ْش ففؾ يُ  

 :العؾؿ يف الؿسللة طؾك ققلقـؾػ أهؾ اختَ 

استحباب إلؼاء السالم لؿـ دخؾ يف بقت أو مسجد  -الؼقل إول

 .خالٍ 

 .الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة :وهق ققل جؿفقر العؾؿاء 

 :لقؽ أدلتفؿ وتػصقؾ أققالفؿإو

َٓ َتْدُخُؾقا ُبُققًتا َغْقَر ُبقُ  َيا}قال اهلل تعالك:  ـَ آَمـُقا  َفا ال ِذي قتُِؽْؿ َأيُّ

ُؽْؿ  ُؿقا َطَؾك َأْهؾَِفا َذلُِؽْؿ َخْقٌر َلُؽْؿ لََعؾ  َحت ك َتْسَتْلكُِسقا َوُتَسؾ 

ُروَن   [.27 :]الـقر {َتَذك 

ـْ }وقال اهلل تعالك:  ُؿقا َطَؾك َأْكُػِسُؽْؿ َتِحق ًة ِم َفنَِذا َدَخْؾُتْؿ ُبُققًتا َفَسؾ 

ُؽْؿ َتْعِؼُؾقَن ِطـِْد اهللِ ُمَباَرَكًة َصق َبًة َكَذ  َياِت َلَعؾ  ْٔ ـُ اهللُ َلُؽُؿ ا  {لَِؽ ُيَبق 

 [.61:]الـقر
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، قال: هق {فسؾؿقا طؾك أكػسؽؿ}طـ ابـ طباس يف ققلف تعالك: 

 وطؾك طباد اهلل الصالحقـ ف فؼؾ: السالم طؾقـا الؿسجد إذا دخؾتَ 

(1). 

قف الؿسجد لقس فأو يف  دخؾ يف البقتطـ ابـ طؿر، يف الرجؾ يَ و

 .(2وطؾك طباد اهلل الصالحقـ) طؾقـا السالمأحد، قال: يؼقل: 

فسؾؿقا طؾك أكػسؽؿ }صح طـ الزهري يف تػسقر ققلف تعالك:  

 .(3)ف فؼؾ: سالم طؾقؽؿبقتؽ إذا دخؾتَ ، قال {تحقة مـ طـد اهلل

                                                        

ومن ، (2074أطمرصمه فمبد ايمرزاق دم ايمتػسغم) فمباس: صحقح من ومول ازمن( 1)

ومن ؿمريؼه احلاىمم دم اظمستدرك ، (14894ازمن أيب ضماسمم دم ايمتػسغم ) هؿمريؼ

 .ونمغمهم، (3514)

 .ومويمه ،، فمن ازمن فمباس، فمن فمؿرو زمن ديـاررؿ  ع  من ؿمريق م   

ازمن أيب ؾمقبة و، (1055: أطمرصمه ايمبخاري دم األدب اظمػرد)همقه ضعف (2)

 ا.ونمغممه، (25835)

 ومويمه. .من ؿمريق هشام زمن ؽمعد، فمن كاهمع، أن فمبد اهلل زمن فمؿر 

 :ل ايمبعض روايته فمن زيد زمن أؽمؾمب  وهشام زمن ؽمعد متؽؾم همقه زمايمضعف، وومد وم  

 وهـا يمقس فمـه.. ىمليب داود

ر ؿ  ع  ( فمن م  2071فمبد ايمرزاق دم سمػسغمه ) أطمرصمه  صحقح من ومول ايمزهري: (3)

 .رهىم  همذ   ..، فمن ايمزهري وومتادة
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 :لقؽ أققال بعض العؾؿاء يف أيةإو

لؿسؽقن أكف بؾغف إذا دخؾ البقت غقر ا ((مالؽ مقصل))جاء يف 

 .(1يؼال: السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ)

 :قال الؼرصبل

السالم  :فنن دخؾ بقت كػسف ولقس فقف أحد، فؼال طؾؿاؤكا: يؼقل 

 التحقات الطقبات الؿباركات، هلل السالم. ،طؾقـا مـ ربـا

 رواه ابـ وهب طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وسـده ضعقػ.  

م طؾقـا السال) :فؼؾ ،ا لقس فقف أحدبقتً  وقال قتادة: إذا دخؾَت 

 فنكف يممر بذلؽ.  (وطؾك طباد اهلل الصالحقـ

 د طؾقفؿ. رُ ر لـا أن الؿالئؽة تَ كِ قال: وذُ 

 ك السالم وآستئذان، واهلل أطؾؿ. رْ قال ابـ العربل: والصحقح تَ 

 .(2قؾت: ققل قتادة حسـ)

 

                                                                                                                                                               

ر فمن ومتادة  همضعقػة، ؿ  ع  أما رواية م  . ور فمن ايمزهري همصحقحةؿ  ع  أما رواية م   

 همصح األشمر فمن ايمزهري همحسب.

 (.3535اظموؿمل ) (1)

 (.219/ 12سمػسغم ايمؼرؿمبي ) (2)
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 :قال الـقوي

أن  -ولقس فقف أحد ،اأو مسجًد  ا غقرهـ دخؾ بقتف أو بقتً ستحب لؿَ يُ 

السالم  ،السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ :ؿ فقؼقلؾ  َس يُ 

 .(1)حؿة اهلل وبركاتفطؾقؽؿ أهؾ البقت ور

 :قال البفقتل

قال: السالم طؾقـا  ،اا خالقً ا، أو دخؾ مسجًد ا خالقً )فنن دخؾ بقتً  

 .(2وطؾك طباد اهلل الصالحقـ( لؾخبر)

 :ك بـ العدويقال شقخـا مصطػ 

 ؟ع التسؾقؿ طـد الدخقلرَ ْش ففؾ يُ  ،إذا لؿ يؽـ بالبقت أحد :س

 :ٕهؾ العؾؿ يف ذلؽ ققٓن ج:

وذلؽ لعؿقم ققلف  :ؿ طـد دخقلفؾ  الشخص ُيَس  أن -أحدهؿا

ُؿقا َطَؾك َأْكُػِسُؽؿْ } :تعالك  .[61]الـقر:  {َفنَِذا َدَخْؾُتْؿ ُبُققًتا َفَسؾ 

  .)السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ( :ؿ ولقؼؾؾ  َس فقُ  :قالقا 

                                                        

 (.612/ 4) اظمجؿوع (1)

 (.154/ 2) ىمشاف ايمؼـاع (2)
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فنن بف  ،وحتك إذا لؿ يؽـ يف البقت أحد مـ البشر :اوقالقا أيًض 

 .ؿ طؾقفؿؾ  فعؾك ذلؽ ُيَس  ،مالئؽة

اد ؾ الؼائؾقن بذلؽ أية طؾك أن الؿرؿَ وَح  .ؿؾ  أكف ٓ ُيَس  -الثاين

 .بإكػس هـا إهؾ أو اإلخقان

ـ  } :وذلؽ كؼقلف تعالك   {اْلُؿْمِمـُقَن َواْلُؿْمِمـَاُت بِلَْكُػِسِفْؿ َخْقًرا  َض

 .بنخقاكفؿ :[ أي12]الـقر: 

َٓ َتْؾِؿُزوا َأْكُػَسُؽؿْ } :وكؼقلف تعالك وٓ  :أي  [11]الحجرات:  {َو

 .تؾؿزوا إخقاكؽؿ

  .ؿؾ  فال ُيَس  ،ن لؿ يؽـ يف البقت أحدنف :قالقا 

ؿ طؾك ؾ  فنكف ُيَس  ،حدذا لؿ يؽـ بالبقت أإوأما ما ورد مـ أكف 

، وهق أن الؿالئؽة تصاحب فنن ذلؽ طؾقف مآخذ ،الؿالئؽة

ـك لؾسالم طؾقفؿ طـد دخقل فال مع، جالسفالشخص يف صرقف ومَ 

 .البقت

 .(1) واهلل تعالك أطؾك وأطؾؿ ،والرأي إول أققى وأضفر 

 

                                                        

 .(309( سمػسغم ؽمورة ايمـور )1)
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 قال الشق  أبق بؽر الجزائري:

دخؾ ويُ  ،فؿجؾب محبتفؿ وصػاء كػقسفلرشدهؿ إلك ما يَ 

 .السرور طؾقفؿ

طؾقف أن  ،بقتف كان أو بقت غقره ،مـ البققت اـ دخؾ بقتً وهق أن مَ  

 (.السالم طؾقؽؿ) :ؿ طؾك أهؾ البقت قائاًل ؾ  َس يُ 

السالم طؾقـا )قال:  ،اوإن كان البقت ما بف أحد أو كان مسجًد  

  (.وطؾك طباد اهلل الصالحقـ

 .ر بفا وأرشد إلقفامَ لك الذي أَ إذ هق تعا {تحقة مـ طـد اهلل}وققلف: 

 .ذات بركة تعقد طؾك الجؿقع :أي {مباركة} :وققلف 

 .(1قب بفا)طِ ؿ طؾقفؿ تَ ؾ  َس وكقكفا صقبة أن كػقس الؿُ  

  :((الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة))ء يف  جا

ولقؼؾ:  ،ؿ وإن لؿ يؽـ فقف أحدؾ  َس ستحب إذا دخؾ بقتف أن يُ يُ 

 . الصالحقـ طؾقـا وطؾك طباد اهلل السالم

                                                        

 .(592/ 3أيرس ايمتػاؽمغم) (1)
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ؿ ؾ  َس ستحب أن يُ ا لغقره فقف أحد، يُ ا، أو بقتً وكذا إذا دخؾ مسجًد  

وأن يؼقل: السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ، السالم طؾقؽؿ 

 .(1أهؾ البقت ورحؿة اهلل وبركاتف)

 .ؿؾ  أكف ٓ ُيَس  -الؼقل الثاين

إهؾ أو  ؾ الؼائؾقن بذلؽ أية طؾك أن الؿراد بإكػس هـاؿَ وَح  

 .(2)كالطبري :اإلخقان

                                                        

(1) (25 /171.) 

 .(227/ 19سمػسغم ايمطػمي ) (2)

معـاه: همنذا دطمؾتم  : األوموال دم ذيمك زمايمصواب ومول من وماللم  و  وأ   ومال ايمطػمي: 

 م زمعضؽم فمعم زمعض.ؾ  س  ا من زمقوت اظمسؾؿكم، همؾق  زمقوسمً 

  ومال اظماوردي:

م  } ؽ 
س  عم  أ كػ  وا  فم  ؾ ؿ   همقه مخسة أوماويل:  {هم س 

ومايمه  .ؿوا فمعم أهايمقؽم وفمقايمؽمؾ  همس   ،ؾتم زمقوت أكػسؽمإذا دطم :يعـي -أضمدها

 صمازمر.

 وهذا ومول ازمن فمباس.  .ؿوا فمعم من همقفاؾ  همس   ،إذا دطمؾتم اظمساصمد -ايمثاين 

 ومايمه احلسن.  .ؿوا فمؾقفمؾ  همس   ،إذا دطمؾتم زمقوت نمغمىمم -ايمثايمث

 دي. ومايمه ايمس   .ؿوا فمعم أهل ديـؽمؾ  همس   ،اإذا دطمؾتم زمقوسمً  -ايمرازمع

  .ؿوا فمعم أكػسؽمؾ  همس   ،همارنمة اإذا دطمؾتم زمقوسمً  -اخلامس
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 اأو مسجًد  اخالقً  االشخص إذا دخؾ بقتً  أن :الحاصؾ يف الؿسللة  

ؿا جاء يف كتاب لِ  :السالم لؼِ حب لف أن ُيؾْ استُ  -أو كحقهؿا  اخالقً 

 واهلل أطؾؿ. .ريهْ ؿا صح طـ ابـ طباس والزُّ ، ولِ اهلل

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

  .وهو أن يؼول: ايمسالم فمؾقـا وفمعم فمباد اهلل ايمصاحلكم

  .، وأزمو مايمكومايمه ازمن فمؿر، وإزمراهقم

 وومقل: ؽمالمه فمعم كػسه أن يؼول: ايمسالم فمؾقـا من رزمـا حتقة من فمـد اهلل.

 .فمأصمزأ فمن مجقع ،م ايمواضمد من اجلامفمةؾَ وإذا ؽم   

 س  م ي  ؾَ ؽم   ،ذا مجع ىمثغم اهمنذا دطمل ايمرصمل مسجًد  
  .ع كػسهؿ 

 أؽمؿعفم أو زمعضفم. ،وإذا ىمان ذا مجع ومؾقل

 .(126/ 4سمػسغم اظماوردي )اكظر 
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 إلؼاء السالم طؾك الـائؿ

لؽـ بصقت مـخػض حتك ٓ  ،م طؾك الـائؿـ إلؼاء السالُيَس 

 .يستقؼظ

أسؿاطـا  أكا وصاحبان لل، وقد ذهبْت  أقبؾُت ): عـ الؿؼداد، قالف

ض أكػسـا طؾك أصحاب رسقل رِ عْ د، فجعؾـا كَ فْ وأبصاركا مـ الَج 

 .ؼبؾـااهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؾقس أحد مـفؿ يَ 

إلك أهؾف، فنذا ثالثة  فاكطؾؼ بـا ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فلتقـا الـبل   

 .((بقا هذا الؾبـ بقــاؾِ احتَ ))ز، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ـُ طْ أَ 

شرب كؾ إكسان مـا كصقبف، وكرفع لؾـبل قال: فؽـا كحتؾب فقَ  

 .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كصقبف

ع ؿِ ْس ا، ويُ ا ٓ يققظ كائؿً ؿ تسؾقؿً ؾ  َس قال: فقجلء مـ الؾقؾ فقُ  

 .القؼظان

 (يلتل الؿسجد فقصؾل، ثؿ يلتل شرابف فقشرب ... قال: ثؿ 

 .(1الحديث)

 

                                                        

 (.2055( أطمرصمه مسؾم )1)
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 ؿ طؾقفؿ وهؿ كقام.ؾ  أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان ُيَس  الشاهد:

 قال الـقوي:

ػض صقتف بحقث خ ،ؿ طؾك أيؼاظ طـدهؿ كقامؾ  وإن َس  َواْسَتْظَفرَ 

 .قامستقؼظ الـ  سؿعف إيؼاظ وٓ يَ يَ 

فعؾ رسقل اهلل صؾك اهلل  ـمِ  ((صحقح مسؾؿ)) دت ذلؽ طـبَ ثَ  

 .(1رضل اهلل طـف) ،مـ رواية الؿؼداد ،طؾقف وسؾؿ

 :قال البفقتل

ؿ طؾقفؿ ؾ  َس سؿعف الؿُ لقَ  :ـةع الصقت بابتداء السالم ُس فْ )ورَ  

 .((أفشقا السالم بقـؽؿ)) :ا( لحديثا محؼؼً سؿاطً 

هؾ  عؾؿ:ـ ٓ يَ ؿ طؾك مَ ؾ  طـدهؿ كقام، أو َس  ؿ طؾك أيؼاظؾ  َس  نْ )وإِ 

ع إيؼاظ وٓ يققظ ؿِ ْس ض صقتف، بحقث يُ ػَ هؿ أيؼاظ أو كقام؟ َخ 

 .(2)ا بقـ الػرضقـقام( جؿعً الـ  

 الحاصؾ

 مـخػض. ، ولؽـ بصقتـ إلؼاء السالم طؾك الـائؿُيَس 

                                                        

 .(594/ 4اظمجؿوع رشح اظمفذب ) (1)

 (.152/ 2ىمشاف ايمؼـاع فمن متن اإلومـاع ) (2)
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 ؟ع إلؼاء السالم طؾك الؿصؾلرَ ْش هؾ يُ 

 ؟ع لف الرد إشارةرَ ْش وهؾ يُ 

 ؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طؾك ققلقـ:اختَ 

ع رده رَ ْش يُ و ل،إلؼاء السالم طؾك الُؿصؾ عرَ ُيْش  -الؼقل إول

 .باإلشارة

وهق  ،وهق ققل الجؿفقر مـ الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة

 .الراجح

 أدلتفؿ وأققالفؿ:لقؽ إو

 ًٓ  إدلة: -أو

وهق  ،أرسؾـل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ جابر، قال:ـ 1

ف وهق يصؾل طؾك بعقره فؽؾؿتف، قتُ ؼ، فلتصطؾِ مـطؾؼ إلك بـل الؿُ 

 -ثؿ كؾؿتف فؼال لل هؽذا  -وأومل زهقر بقده  -فؼال لل بقده هؽذا 

وأكا أسؿعف يؼرأ، يقمئ  -ا بقده كحق إرض فلومل زهقر أيًض 

 .برأسف

ؿـعـل أن ؽ لف؟ فنكف لؿ ييف الذي أرسؾتُ  ما فعؾَت ))غ قال: رَ فؾؿا فَ  

 .ل((أكؾؿؽ إٓ أين كـت أصؾ
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بقده أبق الزبقر  ؾ الؽعبة، فؼالستؼبِ الزبقر جالس مُ قر: وأبق قال زه 

 .(1فؼال بقده إلك غقر الؽعبة) ،إلك بـل الؿصطؾؼ

إن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعثـل  أكف قال: وطـف أيًضا

طؾقف،  ُت ؿْ ؾ  فَس  -قال قتقبة: يصؾل  -لحاجة، ثؿ أدركتف وهق يسقر 

 .فلشار إلل  

 وهق ((وأكا أصؾل ،اآكػً  َت ؿْ ؾ  إكؽ َس ))ؼال: فؾؿا فرغ دطاين ف 

فٌ   .(2بؾ الؿشرق)قِ  حقـئذٍ  ُمَقج 

وسؾؿ  أشار ن الـبل صؾك اهلل طؾقف  قْ كَ   وجف الدٓلة يف الحديث:

 .ؿ مـف الجقازُػفِ إلقف أثـاء الصالة، ف

ـْ َزْيِد  2  ـِ َأْسَؾَؿ َقاَل:ـ َط ـُ ُطَؿَر: َدَخَؾ الـ بِلُّ َصؾ   ْب ك اهللُ َطَؾْقِف َقاَل اْب

ُؿقَن َطَؾْقِف،  َل فِقِف، َفَدَخَؾ َطَؾْقِف ِرَجاٌل ُيَسؾ  َؿ َمْسِجَد ُقَباَء لُِقَصؾ  َوَسؾ 

َؿ  َفَسَلْلُت ُصَفْقًبا َوَكاَن َمَعُف: َكْقَػ َكاَن الـ بِلُّ َصؾ ك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾ 

َؿ َطَؾْقِف؟ َقاَل: َيْصـَُع   .(3) قُر بَِقِدهِ َكاَن ُيِش إَِذا ُسؾ 

                                                        

 (.540( أطمرصمه مسؾم )1)

 .(540ومسؾم وايمؾػظ يمه )، (1217أطمرصمه ايمبخاري ) ػق فمؾقه:مت (2)

واحلاىمم دم ، (1017وازمن ماصمه ) ،(1187ائي )س  أطمرصمه ايمـَ  صحقح:( 3)

 .ونمغمهم ،(4278مستدرىمه )
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مررت برسقل اهلل صؾك  ب، قال:قْ فَ طـ ُص طـ طبد اهلل بـ طؿر ـ  3

إشارة، وقال:  ؾل  ط دّ طؾقف، فرَ  ُت ؿْ ؾ  اهلل طؾقف وسؾؿ وهق يصؾل، فَس 

 .(1إشارة بنصبعف) ٓ أطؾؿ إٓ أكف قال

                                                                                                                                                               

 .زمه ،امرهموفمً  ،من ؿمريق ؽمػقان زمن فمققـة، شمـا زيد زمن أؽمؾم، فمن فمبد اهلل زمن فمؿر 

وأمحد دم اظمسـد  ،(367وايمؼممذي ) ،(925أطمرصمه أزمو داود ) :همقه ىمالم يسغم( 1)

 .ونمغمهم ،(18931)

 زمن فمبد اهلل زمن األؾمج، فمن كازمل صاضمب غم  ؽ  من ؿمرق فمن ايمؾقث زمن ؽمعد، فمن زم   

 .زمه ،امرهموفمً  ،بق  ف  اء، فمن ازمن فمؿر، فمن ص  ب  ايمع  

  !!هذا (كازمل)وهمقه 

 ((.ايمؽاؾمف))سائي، وايمذهبي دم وشمؼه ايمـَ 

 س زماظمشفور. ائي دم رواية: يمقس  وومال ايمـَ  

 .((ايمثؼات))بان دم ره ازمن ضم  ىم  وذ  

 .أهل اظمديـة يايمطبؼة األولم من سمازمع ره اإلمام مسؾم دمىم  ذ  و

 ؽم   :وومال ((ايمتاريخ ايمؽبغم)) دمره ايمبخاري ىم  وذ   
 .ع ازمن فمؿرؿ 

(، وايمتاريخ ايمؽبغم 10/398وايمتفذيب ) (،29/249اكظر هتذيب ايمؽامل ) 

(2454). 

احلسن: كازمل  ومؾت أليب :(1/57) يمؾدارومطـي دم ؽمماالسمه  ومال ايمػموماينزمقـام  

إكام هو هذا   !يش هوأال، شمم ومال: )و يصاضمب ايمعباء شمؼة  هملؾمار زمػقه، يعـ
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 أققالفؿ: -ثاكًقا

 الؿالؽقة:

 جاء يف الؿدوكة:

ة يف الصالة إلك الرجؾ ببعض ؽره اإلشارهؾ كان مالؽ يَ  قؾت: 

 حقائجف؟ 

 .اا إذا كان خػقػً أرى بلًس  ولسُت  ،أكف كرهف ُت ؿْ ؾِ ما طَ  قال:

د الرجؾ إلك الرجؾ رُ أن يَ  ،اوقد كان مالؽ ٓ يرى بف بلًس  قال: 

 .ا باإلشارةجقابً 

 فذلؽ وهذا سقاء. قال: 

                                                                                                                                                               

فمن ازمن فمؿر فمن صفقب: مررت زمرؽمول اهلل صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم،  ييعـ .احلديث

 .وهو يصقم

 .همتضعقػه يمه مبـي فمعم ومؾة ضمديثه :ومؾت )أمحد(

 ؾه وصمه.همن أفمؾه ؾه وصمه، وم  همخلػم َسن ان ضم  همؿ  

( ىمام دم 1217واإلؾمارة دم ايمصالة دم هذا احلديث هلا ؾماهد أطمرصمه ايمبخاري )

 .، ريض اهلل فمـهضمديث صمازمر

 .(1187ائي )س  ىمام فمـد ايمـَ  ،من ضمديث ازمن فمؿر رطم  آوؾماهد  

 وهو صحقح ىمام سمؼدم . 
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 :وهق يف صالة فريضة أو كافؾة ،ؿ طؾقفؾ  وقال مالؽ فقؿـ ُس  قال:

 طؾقف إشارة بقده أو برأسف. دّ رُ فؾقَ 

وهق يف صالة فريضة أو  ،تف رجؾؿ  س فَش طَ ـ طَ مَ  أرأيَت  قؾت:

 د إشارة؟ رُ أيَ  ،كافؾة

 .د طؾقفرُ ٓ أرى أن يَ  قال:

ؽره لؾرجؾ أكان يَ  ،ؿ طؾك الؿصؾلؾ  فؿا ققل مالؽ فقؿـ َس  قؾت: 

 ؿ طؾك الؿصؾقـ؟ ؾ  َس أن يُ 

 ،ؿ طؾقف وهق يصؾلؾ  ـ ُس ف قال: مَ ؽره ذلؽ ٕكلؿ يؽـ يَ  ،ٓ قال:

ؿ طؾك الؿصؾل ؾ  َس كره أن يُ أَ  :ؽره ذلؽ لؼالفؾق كان يَ  .إشارة دّ رُ فؾقَ 

(1). 

 قال الؼرصبل:

إن شاء رد  :ؿ طؾقف ففق بالخقارؾ  فنن َس  ،ؿ طؾك الؿصؾلؾ  َس وٓ يُ 

ػرغ مـ الصالة ثؿ وإن شاء أمسؽ حتك يَ  ،باإلشارة بنصبعف

 .(2)درُ يَ 

                                                        

 (.1/99اظمدوكة ) (1)

 (.304/ 5سمػسغم ايمؼرؿمبي ) (2)
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 :الشافعقة 

 قال الـقوي: 

  .ؿ طؾقفؾ  َس ٓ يُ  :ؼال الغزاللفأما الؿصؾل 

لؽـ ٓ يستحؼ  ،كع مـ السالم طؾقفآ م :وقال الؿتقلل والجؿفقر

ٓ بالؾػظ وٓ  ،ٓ يف الحال وٓ بعد الػراغ مـ الصالة ،اجقابً 

 .باإلشارة

طؾقف الشافعل يف  ص  كَ  .د يف الصالة باإلشارةرُ ستحب أن يَ ويُ  

 .ولؿ يخالػف يف الجديد  ،الؼديؿ

ا ووجفً  .ا أكف يجب الرد باإلشارة يف الحالك الرافعل وجفً ؽَ وَح  

 .أكف يجب الرد بعد الػراغ بالؾػظ

 :يف الصالة فؼال د  رَ  نْ فنِ  ،اوالصحقح أكف ٓ يجب الرد مطؾؼً  

 .يف إصح ،ؿ تحريؿف وإٓ فالؾِ طَ  نْ ؾت إِ طَ بَ  (وطؾقؽؿ السالم)

 .(1)بطؾلؿ تَ  (وطؾقف) :وإن قال 

 

 

                                                        

 (.609/ 4اظمجؿوع رشح اظمفذب ) (1)
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 الحـابؾة:

 جاء يف مسائؾ اإلمام أحؿد:

)ٕبل طبد اهلل رضل اهلل  قؾت إسحاق بـ مـصقر يؼقل:( )سؿعُت  

 ؿ طؾك الؼقم وهؿ يف الصالة؟ؾ  َس هؾ يُ  :طـف(

ر قصة بالل حقـ سللف ابـ طؿر )رضل اهلل طـفؿ( كَ قال: كعؿ. فَذ 

 د؟رُ كقػ كان يَ 

 قال: كان يشقر.

 .(1قال)قال إسحاق كؿا 

او قال  :يالَحج 

ا ه لػظً د  رَ  نْ فنِ  ،ولف رده بنشارة .والؿذهب ٓ ل.السالم طؾك الؿصؾ

 .(2)ؾتطَ بَ 

 قال البفقتل: 

مف يف د  وقَ  ،ؼقؾه السالم طؾك الؿصؾل( قالف ابـ طَ رَ ؽْ )ويُ  

 .بالؽالم د  ط فرَ ؾِ ٕكف ربؿا غَ  ((الرطاية))

                                                        

 .[-272( ]624/ 2مسائل اإلمام أمحد وإؽمحاق زمن راهويه ) (1)

 (.130/ 1اإلومـاع دم همؼه اإلمام أمحد زمن ضمـبل ) (2)
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ؾف ابـ عَ وفَ  ،طؾقف ص  كَ  .له السالم طؾك الؿصؾرَ ؽْ )والؿذهب: ٓ( يُ  

 .طؿر

ُؿقا ُبُققًتا َدَخْؾُتؿْ  َفنَِذا} :لؼقلف تعالك  ـْ  َتِحق ةً  َأْكُػِسُؽؿْ  َطَؾك َفَسؾ   ِم

 .أهؾ ديـؽؿ :أي[ 61: الـقر] {َصق َبةً  ُمَباَرَكةً  اهللِ  ِطـْدِ 

ر ؽِ ـْ لؿ يُ  ،ؿ طؾقف أصحابفؾ  حقـ َس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وٕكف  

 .ذلؽ

 .(1السالم )بنشارة() :ه( أيدُّ الؿصؾل )رَ  :)ولف( أي 

 قال الشقكاين:

قال ابـ رسالن: ومذهب الشافعل والجؿفقر أن الؿستحب أن 

 .(2د السالم يف الصالة باإلشارة)رُ يَ 

 قال الصـعاين:

 :ؾػ العؾؿاء يف رد السالم يف الصالة طؾك الؿصؾلوقد اختَ  

 .م مـ الصالةد بعد السالرُ إلك أكف يَ  فذهب جؿاطة 

 .د يف كػسفرُ يَ  :وقال ققم 

                                                        

 (.378/ 1ىمشاف ايمؼـاع فمن متن اإلومـاع ) (1)

 (.370/ 2كقل األوؿمار ) (2)
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 .كؿا أفاده هذا الحديث .د باإلشارةرُ وقال ققم: يَ  

 بف دلقؾ.  وهذا هق أقرب إققال لؾدلقؾ، وما طداه لؿ يلِت  

صؾك اهلل  -د رُ بدلقؾ أكف لؿ يَ  ،ققؾ: وهذا الرد باإلشارة استحباب

 الصالة إن يف))بف طؾك ابـ مسعقد، بؾ قال لف:  -طؾقف وسؾؿ 

 .(1)((شغاًل 

 .شارةباإل رده هرَ ؽْ يُ و ،إلؼاء السالم هرَ ُيؽْ  -الؼقل الثاين

  .وهق ققل إحـاف 

 لقؽ أدلتفؿ وأققالفؿ:إو

 ًٓ  أدلتفؿ: -أو

ؿ طؾك الـبل ؾ  َس كـا كُ  ـ طـ طبد اهلل بـ مسعقد رضل اهلل طـف، قال: 1

 .د طؾقـارُ وهق يف الصالة، فقَ  ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

د طؾقـا، وقال: رُ ـا طؾقف، فؾؿ يَ ؿْ ؾ  ؿا رجعـا مـ طـد الـجاشل َس فؾ 

 .(2)((إن يف الصالة شغاًل ))

 

                                                        

 .(210/ 1ل ايمسالم )ب  ؽم   (1)

 ( .528ومسؾم ) ،(1199ي )أطمرصمه ايمبخار متػق فمؾقه:( 2)
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 .ولقس باإلشارة ،السالم بالؾسان دّ رَ هذا متعؾؼ بِ  بلن ـف:وُأجقب ط

 رد السالم إشارة. ت طـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿبَ وقد ثَ  

ؿ فَ ػْ رة تُ ـ أشار يف صالتف إشامَ )) ـ حديث أبل هريرة مرفقًطا:2

 .(1)ةالصال :يعـل ((لفا َفْؾَقُعْد طـف، 

                                                        

( 1867) ــهوايمدارومطـي دم ؽم  ، (944داود ) أطمرصمه أزمو صمًدا: ضعقف( 1)

 ونمغمهم.

ان  فمن حمؿد زمن إؽمحاق، فمن يعؼوب زمن فمتبة، فمن أيب من ؿمرق   ط ػ  فمن أيب  ،نم 

 زمه. ،امرهموفمً  ،هريرة

 وهمقه ما يقم من ايمعؾل:

 .مديمس وومد فمـعن ،ؽمحاقإحمؿد زمن ـ  1

 .ىمػقؾة زمتضعقف اخلػم وهذه وضمدها فمؾة 

 .ـ أزمو نمطػان هذا متؽؾم همقه 2 

 مما يعؾـا كؼطع زمضعػه وفمدم شمبوسمه: :ل احلديث فمدد ىمبغم من األئؿةفم  ـ أ   3

 ـن فمؼب إطمراصمه يمؾحديث.اكظر ايمس   .هذا احلديث وهم ومال أزمو داود:

من األضماديث هذا ايمؽالم، ويمقس فمـدي زمذاك   يشءيمقس دم ومال أزمو ضماسمم:

 (.40/ 2فمؾل احلديث ) .حقح  ايمص

ئ     إؽمـاده يمقس زمًمء.و ثبت هذا احلديث،ي   ال ل فمـه:ومال اإلمام أمحد فمـدما ؽم 

 ي .رسازموق  زمراهقم ايمـَ إؽمحاق زمن إرواية  همسائؾ (2039اكظر )
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 لؿ يصح طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. وأجقب بلكف

 أققالفؿ: -ثاكًقا

 قال الؽاساين:

د رُ وٓ لؾؿصؾل أن يَ  ،ؿ طؾك الؿصؾلؾ  َس وٓ يـبغل لؾرجؾ أن يُ 

 .سالمف بنشارة وٓ غقر ذلؽ

ا لف فقصقر ماكعً  ،شغؾ قؾب الؿصؾل طـ صالتففألكف يَ  أما السالم 

 وإكف مذمقم. ،طـ الخقر

فألن رد السالم مـ جؿؾة كالم  ،وأما رد السالم بالؼقل واإلشارة

ويـا مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد، وفقف أكف ٓ يجقز ؿا رُ لِ  :الـاس

 ((د طؾل  رُ طؾقف فؾؿ يَ  ُت ؿْ ؾ  فَس )) :الرد باإلشارة: ٕن طبد اهلل قال

 .قتـاول جؿقع أكقاع الردف

صؾك اهلل طؾقف  -وهل الؽػ لؼقلف  ،ـة القدك ُس رْ وٕن يف اإلشارة تَ  

 .((قا أيديؽؿ يف الصالةػُّ كُ )) :-وسؾؿ 

                                                                                                                                                               

األزماؿمقل واظمـاىمغم وايمصحاح واظمشاهغم  . اكظرهذا ضمديث مـؽر ومال اجلوزوماين:

(2 /45). 

 .(259/ 1زاد اظمعاد ) . اكظر ؿملضمديث زما ومال ازمن ايمؼقم:و
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  .بالؼقل فسدت صالتف: ٕكف كالم دّ غقر أكف إذا رَ  

ولؽـ  ،ػسد الصالةـة ٓ يُ ػسد: ٕن ترك السُّ ولق رد باإلشارة ٓ تَ 

 .(1يقجب الؽراهة)

 الراجح

 ل،بعد طرض  أققال أهؾ العؾؿ يف مسللة إلؼاء السالم طؾك الؿصؾ

د باإلشارة أو ٓ، فالذي يترجح طـدي ـ والعؾؿ طـد اهلل رُ كف يَ قْ وكَ 

ومشروطقة رده  ل،مشروطقة السالم طؾك الؿصؾ سبحاكف وتعالك ـ

وهق ققل  .لف وسؾؿآو عؾ الـبل صؾك اهلل طؾقفػِ لِ  :باإلشارة

 .الجؿفقر

 .أطؾؿ واهلل .جاز ،لصالةاعد اكتفاء إٓ ب الؿصؾل  درُ لؿ يَ  ذاإو 

 

 

 

 

 

                                                        

 (.237/ 1زمدائع ايمصـائع ) (1)
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 :حؽؿ التسؾقؿ بؼقل

 ()طؾقؽؿ السالم

 .الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل

 وبعد: 

 ٕمريـ: ه لؾشخص أن يبدأ السالم بؼقلف: )طؾقؽؿ السالم(رَ ؽْ فقُ 

ـبل صؾك اهلل ال ؿ، قال: أتقُت قْ ؾَ جابر بـ ُس  لحديث -إمر إول

ٓ تؼؾ: طؾقؽ السالم، ))فؼال:  .طؾقف وسؾؿ فؼؾت: طؾقؽ السالم

 .(1ر قصة صقيؾة)كَ وذَ  ((...ولؽـ قؾ: السالم طؾقؽ

                                                        

 ــهدم ؽم   وايمؼممذي ،(4084) ــهدم ؽم   أطمرصمه أزمو داود :ايمصحة ؽمـدهـماهر  (1)

وأمحد دم  ،(1077ائي دم ايمؽػمى )س  وايمـَ  .ضمديث ضمسن صحقح :( وومال2722)

 .ونمغمهم ،(25319وازمن أيب ؾمقبة دم مصـػه ) ،(20636اظمسـد )

ؿي، فمن صمازمر ق  ج  ار اظمثـى زمن ؽمعقد ايمطائي، فمن أيب متقؿة اهل  ػ  ؿمرق فمن أيب نم   من 

 .زمه ،امرهموفمً  ،مق  ؾ  زمن ؽم  

 :وهو اظمثـى زمن ؽمعقد ايمطائي ،ػاروهمقه أزمو نم   

 .وايمبزار وشمؼه اإلمام أمحد 

  عكم: مشفور.وومال حيقى زمن م   

 : يمقس زمه زملس. ومال فمؿرو زمن فمقمو

 .ثومال أزمو ضماسمم: صايمح احلديو
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ؿ ؾ  بدأ الُؿَس الذي يَ  ،ـة يف السالم الؿعتادأكف خالف السُّ  -إمر الثاين

  .(السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف) فقف بؼقلف:

 

 

                                                                                                                                                               

 .بان دم ايمثؼاتره ازمن ضم  ىم  وذ   

 همفو هبذا شمؼة. 

( من ؿمريق فمبد ايموارث زمن 10076ائي دم ايمؽػمى )س  أطمرصمه ايمـَ  :رطم  آويمه ؿمريق 

 .ؽمعقد

 .ةقَ ؾ  زمن إزمراهقم زمن فم  ( من ؿمريق إؽمامفمقل 15955اظمسـد )وأمحد دم 

 .( من ؿمريق صمعػر زمن فمون7382احلاىمم دم مستدرىمه )و 

ؿي، فمن ق  ج  ، فمن أيب متقؿة اهل  ايمَسؾ قل   ري، فمن أيبي  ر  ن إياس اجل  ؽمعقد زم فمن شمالشمتفم 

  .زمه ،امرهموفمً  ،ؿي، ريض اهلل فمـهق  ج  م اهل  ق  ؾ  صمازمر زمن ؽم  

ة فمـه ومبل االطمتالط ، يمؽن اإلؾمؽال هـا قَ ؾ  خمتؾط إال أن رواية ازمن فم   (اجلريري)و

 هو!! زمل همقه ،يمقس دم رواية من روى فمـه

ائ ب   : فمن اإلمام أمحد( كاوماًل 155/ 6 )ومال ايمذهبي دم ايمسغم  ر  ن  نم 
م  : و  ال  وم  و 

ؾ ٍم:  س  ي ث  م 
د  ي  ضم  ي ر  ر  ام  )اجل  ـ ف 

ث  م  د  ت ل  األ ضم  اوم  ، هم  ت كم   ق ػ 
ؾ  ي ع  خل   ا زم و  : (()إ ذ  ي ث 

د  ضم  ، و 

ق ك  ايمَسال م  ) ؾ  : فم  ؼ ل  قَة  اظم ق ت   :)ال  سم 
ن ََّن ا حت    .((هم 

 .(246/ 6الزمن أيب ضماسمم ) ،ديثكظر فمؾل احلاو
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 اء يف الؿسللة:لقؽ أققال العؾؿإو

 قال ابـ طابديـ:

 .(طؾقؽؿ السالمـ)، وٓ ب(طؾقؽ السالم) :وٓ يبتدئ بؼقلف 

 ،بإساكقد الصحقحة ،ــ أبل داود والترمذي وغقرهؿاؿا يف ُس لِ  

رسقل اهلل  قال: أتقُت  -رضل اهلل تعالك طـف  -ؿ قْ ؾَ طـ جابر بـ ُس 

 .ل اهللطؾقؽ السالم يا رسق :فؼؾت –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

تحقة  (طؾقؽ السالم)فنن  (طؾقؽ السالم) :ٓ تؼؾ)) :ؼالف

 .حديث حسـ صحقح :قال الترمذي ((الؿقتك

ويمخذ مـف أكف ٓ يجب الرد طؾك الؿبتدئ بفذه الصقغة، فنكف ما  

رد السالم طؾقف بؾ كفاه، وهق  -طؾقف الصالة والسالم  -ر فقف أكف كِ ذُ 

ا، فقترجح كقكف لقس سالمً  أحد احتؿآت ثالثة ذكرها الـقوي،

 .ؿفؾ  كؿا رد طؾك الؿسلء صالتف ثؿ طَ  ،ؿفؾ  طؾقف ثؿ طَ  دّ رَ وإٓ لَ 

 :آ يستحؼ جقابً  (وطؾقؽؿ السالم)فابتدأ بؼقلف:  ،اولق زاد واوً  

قالف الؿتقلل  .افؾؿ يؽـ سالمً  ،ٕن هذه الصقغة ٓ تصؾح لالبتداء

 .(1)مـ أئؿة الشافعقة

                                                        

 (.416/ 6) ضماؾمقة ازمن فمازمدين (1)
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  قال الـقوي: 

إن  (طؾقؽ)أو  (السالم طؾقؽؿ) :ؽلن يؼقلفقؾ السالم ابتداء وأما أ

 (.طؾقؽ)أو  (سالم طؾقؽؿ)أو  ،كان وحده

 :فقجفان (طؾقؽؿ السالم) :ولق قال 

 .ع الؿتقللطَ وبف قَ  .أكف لقس بتسؾقؿ :)أحدهؿا(

ع طَ وبف قَ  .أكف تسؾقؿ يجب فقف الجقاب :وهق الصحقح )والثاين( 

 .هؿاالقاحدي وإمام الحرمقـ وغقر

 ((اإلحقاء))صرح بؽراهتف الغزالل يف  .آبتداء بف َرهؽْ ولؽـ يُ  

تصغقر  ،بضؿ الجقؿ -يّ رَ ُج  لودلقؾف الحديث الصحقح طـ أب

 :قال .طؾقؽ السالم يا رسقل اهلل :قؾت :رضل اهلل طـف قال -َجْروٍ 

 ((تحقة الؿقتك (طؾقؽ السالم)فنن  (طؾقؽ السالم) :ٓ تؼؾ))

قال و ،بإساكقد الصحقحة ،رمذي وغقرهؿارواه أبق داود والت

 .حديث حسـ صحقح :الترمذي

ؿ طؾك واحد أن يؽقن بصقغة ؾ  ستحب إذا َس يُ  :قال أصحابـا 

 .ا لف ولؿالئؽتفخطابً  (السالم طؾقؽؿ) :فقؼقل ،الجؿع

 .كػك (سالم طؾقؽ)أو  (السالم طؾقؽ) :واتػؼقا طؾك أكف لق قال 
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 (وطؾقؽ السالم)أو  (السالموطؾقؽؿ ) :وصػة الجقاب أن يؼقل 

 .اإن كان واحًد 

)الصحقح(  ،فقجفان (طؾقؽؿ السالم) :ك واو العطػ فؼالرَ فؾق تَ  

 :ع إمام الحرمقـ والغزالل والجؿفقرطَ وبف قَ  ،مالؿـصقص يف إُ 

 .جزئفتُ 

 .[69: هقد] {َساَلمٌ  َقاَل  َساَلًما َقاُلقا } :لؼقلف تعالك 

 :فنن اهلل تعالك قال ،ػصؾ إولولحديث أبل هريرة السابؼ يف ال

 .ذريتؽ هل تحقتؽ وتحقة

لؿ  ،فؼط (طؾقؽؿ) :واتػؼ أصحابـا طؾك أكف لق قال يف الجقاب 

 .ايؽـ جقابً 

 :فقجفان ،بالقاو (وطؾقؽؿ) :ولق قال 

ٕكف لقس  :لقس بجقاب :-وهق اختقار إمام الحرمقـ -)أحدهؿا(

 .فقف ذكر السالم

  .أكف جقاب العطػ :)والثاين( 
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ـ أول مَ  كـُت  :قال ،ويدل طؾقف حديث أبل هريرة يف قصة إسالمف

طؾقؽ )) :فؼال ،الـبل صؾل اهلل طؾقف وسؾؿ بتحقة السالم اق  َح 

 .هؽذا مـ غقر ذكر السالم ،رواه مسؾؿ ((ورحؿة اهلل

ا كان جقابً  (سالم طؾقؽؿ)أو  (السالم طؾقؽؿ) :ولق قال الؿجقب 

أكت يف تعريػ  :قال القاحدي .وإلػ والالم أفضؾ ،بال خالف

 .(1ر)ق  َخ السالم وتـؽقره مُ 

 :قال البفقتل

طؾقؽ )ه أن يؼقل: رَ ؽْ قال الؿصـػ يف شرح مـظقمة أداب: ويُ 

 .كرهف –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ٕن الـبل  (سالم اهلل

: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -قال يف الػروع: وإكؿا قال الـبل  

طؾك طادتفؿ يف تحقة إمقات،  ((طؾقؽ السالم تحقة الؿقتك))

 .((رر  َح الؿُ ))ره صاحب كَ ذَ  .مقن اسؿ الؿقت يف الدطاءد  ؼَ يُ 

 تققعوالؿقت ٓ يُ  ،اؿ طؾك ققم يتققع جقابً ؾ  َس ؾقا ذلؽ ٕن الؿُ عَ وفَ 

 .(2)فجعؾقا السالم طؾقف كالجقاب ،مـف

                                                        

 (.596/ 4) اظمجؿوع (1)

 (.153/ 2) ىمشاف ايمؼـاع (2)
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 :ابلط  قال الَخ 

ـة يف تحقة ؿ أن السُّ قهِ يُ  ((طؾقؽ السالم تحقة الؿقت)) :ققلف

 .كؿا يػعؾف كثقر مـ العامة (طؾقؽ السالم) :الؿقت أن يؼال لف

 :ت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف دخؾ الؿؼبرة، فؼالبَ وقد ثَ  

م الدطاء طؾك اسؿ د  فؼَ  ((السالم طؾقؽؿ أهؾ دار ققم مممـقـ))

 .الؿدطق لف كفق يف تحقة إحقاء

ما جرت بف العادة  مـفؿ يف  وإكؿا قال ذلؽ الؼقل مـف إشارة إلك 

وهق  ،مقن اسؿ الؿقت طؾك الدطاءد  ؼَ إذ كاكقا يُ  ،تحقة إمقات

 كؼقل الشاطر: ،مذكقر يف أشعارهؿ

  قس بـ طاصؿ طؾقؽ سالم اهلل ق

 يترحؿا ورحؿتف ما شاء أن                                     

 اخ:ؿ  وكؼقل الش  

  طؾقؽ سالم مـ أديؿ وباركْت 

 ِق ز  ؿَ يد اهلل يف ذاك إديؿ الؿُ                                     
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بدلقؾ حديث أبل  ،ـة ٓ تختؾػ يف تحقة إحقاء وإمقاتفالسُّ 

 .(1واهلل أطؾؿ) .هريرة الذي ذكركاه

  :قال ابـ الؼقؿ

ت طـف بَ ؿا ثَ ا لِ ًض عارِ ؾ هذا الحديث طؾك صائػة، وضـقه مُ ؽَ ْش وقد أَ 

بؾػظ )السالم  ،سؾؿ يف السالم طؾك إمقاتصؾك اهلل طؾقف و

فنن طؾقؽ السالم )) :فظـقا أن ققلف ،(السالم)طؾقؽؿ( بتؼديؿ 

ا أوجب طقا يف ذلؽ غؾطً ؾِ وغَ  .إخبار طـ الؿشروع ((تحقة الؿقتك

  .لفؿ ضـ التعارض

إخبار طـ   ((فنن طؾقؽ السالم تحقة الؿقتك))معـك ققلف: وإكؿا 

قن الؿقتك بفذه قُّ َح ن الشعراء وغقرهؿ يُ ٓ الؿشروع، أي: إ القاقع

 .الؾػظة

 :كؼقل قائؾفؿ 

   طؾقؽ سالم اهلل ققس بـ طاصؿ 

 ورحؿتف ما شاء أن يترحؿا                                       

 ؽ واحدؾْ ؽف هُ ؾْ فؿا كان ققس هُ 

                                                        

 (.194/ 4ـن )معامل ايمس   (1)
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 اــــــولؽـف بـقان ققم تفدم                                         

ـ بتحقة إمقات، ومِ  احق  ه الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يُ رِ فؽَ 

 .(1)ؿ بفاؾ  َس د طؾك الؿُ رُ كراهتف لذلؽ لؿ يَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 (.384/ 2ي طمغم ايمعباد )د  عاد دم ه  زاد اظم   (1)
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 إلؼاء السالم طؾك الؽافر ؿؽْ ُح 

 -سؾؿ غقر الؿسؾؿ بالسالمبدأ الؿؾػ العؾؿاء يف حؽؿ أن يَ اختَ 

 أققال: طؾك أربعة

 قر.وبف قال الجؿف .التحريؿ -الؼقل إول

 الحـػقة. الؽراهة. وهق الصحقح طـد -الثاينالؼقل 

قال جؿاطة مـ الصحابة كابـ مسعقد وبف الجقاز.  -الؼقل الثالث

 ...وابـ طققـة ومجاهد الـ َخعل إبراهقؿومـ التابعقـ:  .وغقره

 .وغقرهؿ

وهق ققل  .يجقز إذا كان لؽ طـده حاجة أو مصؾحة -الؼقل الرابع

 لؽقة.بعض الحـػقة وبعض الؿا
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 :وأققالفؿ أدلتفؿلقؽ إو

 .بدأ غقر الؿسؾؿ بالسالمؿسؾؿ أن يَ حرم طؾك اليَ  -الؼقل إول

 وهق ققل الجؿفقر.

  أدلتفؿ:

ٓ ))أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  ـ طـ أبل هريرة، 1

حدهؿ يف صريؼ، قتؿ أؼِ تبدءوا القفقد وٓ الـصارى بالسالم، فنذا لَ 

 .(1)((ضقؼففاضطروه إلك أ

قال الـبل صؾك اهلل طؾقف  ـ طـ أكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف، قال: 2 

 .(2)((فؼقلقا: وطؾقؽؿ ،ؿ طؾقؽؿ أهؾ الؽتابؾ  إذا َس ))وسؾؿ: 

 أققالفؿ:

 أحد الؼقلقـ طـد الحـػقة:

 :زين ايمدين ايمرازيقال 

 :زيد الراد طؾك ققلفوٓ يَ  ،سالمف دّ رَ وٓ بلس بِ  .بدأ بالسالموٓ يُ 

 (.وطؾقؽؿ)

                                                        

 (.2167( أطمرصمه مسؾم )1)

 (.2163ومسؾم ) ،(6258أطمرصمه ايمبخاري) (2)
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 .جاز (ـ اتبع الفدىالسالم طؾك مَ ) :ولق قال يف جقابف 

جز إٓ إذا كقى إصالة بؼائف لؿ يَ  (أصال اهلل بؼاءك) :ولق قال لذمل 

 .(1)ويضقؼ طؾقف الطريؼ .إلسالمف أو لؿـػعة الجزية

  :((الؿحقط البرهاين))جاء يف 

 :اأيًض  فقف اختؾػقا فؼد الذمة، أهؾ طؾك التسؾقؿ وأما

 رضل ،الباهؾل امةمَ أُ  أبل طـ ويرُ  ؿالِ  :بف بلس ٓ :بعضفؿ الق 

 طؾك السالم بنفشاء السالم طؾقف اهلل رسقل كارَ مَ أَ : قال أكف ،طـف اهلل

 .دعاهَ ومُ  مسؾؿ كؾ

 اهلل رسقل طـ هريرة أبق ىوَ رَ  ؿالِ  :طؾقفؿ ؿؾ  َس يُ  ٓ :بعضفؿ وقال 

 والـصارى قدالقف واءتبد ٓ)): قال أكف ،وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 .((بالتسؾقؿ

 والـصارى القفقد طؾك ؿؾ  َس يُ  ٓ: قال أكف طـف اهلل رضل طؾل وطـ 

 .والؿجقس

 .الذمل إلك حاجة ؿؾِ ْس لؾؿُ  يؽـ لؿ إذا وهذا 

                                                        

 .(191: ص) ؾوكاظم   حتػة (1)
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 السالم طـ الـفل ٕن طؾقف: بالسالم بلس فال حاجة، لف كان وإن 

 .لحاجة السالم كان إذا لؾذمل تقققر وٓ لتقققره، طؾقف

 .الذمل تقققر فقف ٕن الذمل: مصافحة هرَ ؽْ ويُ  

: ققلف طؾك زاديُ  ٓ ولؽـ الذمة، أهؾ طؾك السالم دّ رَ بِ  بلس وٓ 

 طؾقف الـبل طـ ،طـفؿا اهلل رضل طؿر ابـ ىوَ رَ  لؿا (وطؾقؽؿ)

 .((وطؾقؽؿ: فؼقلقا طؾقؽؿ قاؿُ ؾ  َس  إذا القفقد إن)): قال أكف ،السالم

 :بالخقار فلكت ،كػار وفقفؿ بؼقم َت مرر إذا :الؾقث أبق الػؼقف قال 

 .الؿسؾؿقـ بف وتريد (طؾقؽؿ السالم): قؾت شئَت  إن 

 (.الفدى اتبع ـمَ  طؾك السالم): قؾت شئَت  وإن 

 حاجة، يف الـصراين وإلك القفقدي إلك تبَت كَ  إذا: مجاهد قال 

 .(1)الفدى اتبع ـمَ  طؾك السالم: فاكتب

 

 

 

 

                                                        

 .(327/ 5) ايمـعامين ايمػؼه دم ايمػمهاين اظمحقط (1)
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 الؿالؽقة:

 الؿالؽل: وقرُّ زَ قال 

 فال ذمل طؾك ؿؾ  َس  ـفؿَ  ،بالسالم والـصارى القفقد تبتدئ وٓ)

 ـومَ  (طؾقؽ) :فؾقؼؾ يناكصر أو يفقدي طؾك ؿؾ  َس  نْ وإِ  .يستؼبؾف

 (.ذلؽ ققؾ فؼد ةالحجار وهل ،السقـ بؽسر (المالس   طؾقؽ) :قال

 وإكرام وإكرام، تحقة مالالس ٕن بالسالم دءونبتَ يُ  ٓ إكؿا: ش

: وجفف اهلل مر  كَ  طؾل حديث ويف .الشرع يف درِ يَ  لؿ تفقوتح الؽافر

 صريؼ يف قتؿقهؿؼِ لَ  وإذا ،بالسالم والـصارى القفقد تبدءوا ٓ))

 .مسؾؿ رواه ف((أضقؼ إلك فاضطروهؿ

 وقد (طؾقؽ ُت ؿْ ؾ  َس  الذي ملاَل َس  لل دّ رُ ) :يؼقل أن وآستؼالة 

 . ِس كُ  ثؿ ،اإلسالم أول يف ذلؽ كان

 ؿؾ  َس يُ  ٓ :العتبقة جامع يف مالؽ طـ شفبأ روى وقد :رشد ابـ

  .طؾقفؿ درُ يَ  وٓ الذمة أهؾ طؾك

 الرد يف ؼتصرويَ  ،الؿسؾؿ طؾك درُ يَ  ما مثؾ طؾقفؿ درُ يَ  ٓ أكف ومعـاه

 يف يـبغل الذي الحديث يف جاء كؿا. (وطؾقؽؿ) :يؼقل بلن طؾقفؿ

 .يغقروا (طؾقؽؿ) :يؼال أن هذا
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 رسقل قال فؼد (طؾقؽؿ السالم) :سالمف يف قال أكف تحؼؼَت  وإن 

 يؼقل طؾقؽؿ قاؿُ ؾ  َس  إذا القفقد إن)): وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل

 حديث مـ مسؾؿ رواه ((وطؾقؽؿ :فؼقلقا .طؾقؽؿ السالم :أحدهؿ

  .طـف اهلل رضل طؿر ابـ

 والرد الؾغة يف مذكقرة الحجارة هل -السقـ بؽسر -المالس   نقْ وكَ 

 نوإ التققػ فقجب ،قالقه ما تؿالاح مع ،أبقح وإن ذلؽ بؿثؾ

 .الؿؼابؾة كلَ وْ فإَ  وجقده الظـ حؽؿ كان

 طـ السؽقت ويستحبقن طؾقفؿ الرد هؿءيسق فؿتيرأ وقد :قؾُت  

 .الـؽاية مـ لفؿ حصؾيَ  ؿالِ  ذلؽ يف ؾقاؿَ فْ يُ  أن يـبغل فال ،إجابتفؿ

 .(1)أطؾؿ واهلل

 الشافعقة:

 : قال الـقوي

ع طَ وبف قَ  .هذا هق الؿذهب الصحقح .ٓ يجقز السالم طؾك الؽػار 

  .الجؿفقر

 فقف وجفقـ:  ((الحاوي))ك الؿاوردي يف ؽَ وَح 

                                                        

 .(1071/ 2) ايمرؽمايمة متن فمعم وقر  ز   رشح (1)
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 .هذا :)أحدهؿا(

 (السالم طؾقؽ) :لؽـ يؼقل ،يجقز ابتداؤهؿ بالسالم :)والثاين(

 .وهذا شاذ ضعقػ (طؾقؽؿ) :لؼقوٓ ي

 زيد طؾكوٓ يَ  (وطؾقؽؿ) :قال يف الرد ،ؿ الذمل طؾك مسؾؿؾ  وإذا َس  

 .ع الجؿفقرطَ وبف قَ  ،هذا هق الصحقح .هذا

وطؾقؽؿ ) :أكف يؼقل ،را آَخ وجفً  ((الحاوي))ك صاحب ؽَ وحـَ 

 .وهذا شاذ ضعقػ (ورحؿة اهلل) :ولؽـ ٓ يؼقل (السالم

  :ودلقؾ الؿذهب يف الؿسللتقـ 

أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  ،حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف 

قتؿ ؼِ فنذا لَ  ،فقد والـصارى بالسالموا القءٓ تبد)) :وسؾؿ قال

 .رواه مسؾؿ  ((أحدهؿ يف صريؼ فاضطروه إلك أضقؼف

 :قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :وطـ أكس رضل اهلل طـف قال 

رواه البخاري  ((وطؾقؽؿ :فؼقلقا ،ؿ طؾقؽؿ أهؾ الؽتابؾ  إذا َس ))

 .ومسؾؿ
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 طؾقف وسؾؿ أن رسقل اهلل صؾك اهلل ،وطـ ابـ طؿر رضل اهلل طـف 

 (م طؾقؽالسا) :ؿ طؾقؽؿ القفقد فنكؿا يؼقل أحدهؿؾ  إذا َس )) :قال

 .(1)رواه البخاري ((وطؾقؽ :فؼؾ

 الحـابؾة:

 قال ابـ قدامة:

 روى ؿالِ  بالسالم: داءتفؿبَ  وٓ الؿجالس، يف تصديرهؿ يجقز وٓ

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل أن - طـف اهلل رضل - هريرة أبق

 أحدهؿ قتؿؼِ لَ  وإذا بالسالم، والـصارى القفقد تبدءوا ٓ)): قال -

: وقال الترمذي، أخرجف. ((أضقؼفا إلك فاضطروهؿ الطريؼ يف

 .صحقح حسـ حديث

 غادون إكا)): قال أكف - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - الـبل طـ ويورُ 

: فؼقلقا طؾقؽؿ، ؿقاؾ  َس  وإن .بالسالم تبدءوهؿ فال ا،غًد 

: قال أكف أكس، طـ بنسـاده ،أحؿد اإلمام فأخرج.  ((ؾقؽؿوط

 .(وطؾقؽؿ) :طؾك الؽتاب أهؾ زيدكَ  ٓ أن -ركامِ أُ  :أو -قـافِ كُ 

                                                        

 (.604/ 4اظمجؿوع ) (1)
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: لؾذمل الرجؾ يؼقل أن ؽرهتَ : اهلل طبد ٕبل قؾت: داود أبق قال 

 هذا؟ كحق أو أكت؟ كقػ أو حالؽ؟ كقػ أو ؟أصبحَت  كقػ

 .(1)السالم مـ أكثر طـدي هذا كعؿ،: قال

 ل لؾجؿفقر:طزو الؼق

   قال ابـ الؼطان:

ؿ طؾقؽؿ ؾ  إن القفقد إذا َس ))وقال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

وطؾقف  .((طؾقؽو: فؼقلقاأحد مـفؿ فنكؿا يؼقل: السام طؾقؽؿ! 

 .(2ءوا بالسالم)َد بْ وأجاز بعضفؿ أن يُ  .الجؿفقر

 .الؿسؾؿ بالسالم بدأ الؿسؾؿ غقرأن يَ ه رَ ُيؽْ  -الؼقل الثاين

 الحـػقة. الصحقح طـدهق و 

  الحـػل: مودود اظموصقم ازمن ومال

 وهق ،تعظقؿفؿ مـ فقف ؿالِ ( الذمة أهؾ طؾك السالم هرَ ؽْ ويُ )

 .مؽروه

                                                        

 .(363/ 9) اظمغـي (1)

 (.4022)  (308/ 2اإلومـاع دم مسائل اإلمجاع ) (2)
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 الؿسؾؿقـ، ويـقي طؾقفؿ ؿؾ  َس يُ  ،والؽػار الؿسؾؿقن اجتؿع وإذا 

 .(1)يجقز (الفدى اتبع ـمَ  طؾك السالم): قال ولق

 قال ابـ طابديـ:

 .هرِ وإٓ كُ  .ؿ )طؾك أهؾ الذمة( لق لف حاجة إلقفؾِ ْس ؿُ ؿ( الؾ  َس )ويُ  

 .(2)الصحقح هقو

 .وٓ أطؾؿ ٕصحاب هذا الؼقل دلقاًل  قؾت )أحؿد(:

 .بدأ غقر الؿسؾؿ بالسالميجقز لؾؿسؾؿ أن ي -الؼقل الثالث

رضل اهلل  طؾك رأسفؿ بعض الصحابة ،وبف قال صائػة مـ السؾػ 

 سقلتل ذكرهؿ.و ،طـفؿ

 :ؼرآن الؽريؿمـ ال دلقؾفؿ

 :لقالده ققل الخؾقؾ ابراهقؿ طؾقف الصالة والسالم

ُف َكاَن بِل َحِػق ا  }  .[47]مريؿ:  {َساَلٌم َطَؾْقَؽ َسلَْسَتْغِػُر َلَؽ َرب ل إِك 

الؿسالؿة التل هل  :الجؿفقر طؾك أن الؿراد بسالمفوُأجقب بلن 

 .الؿتاركة ٓ التحقة

                                                        

 .(165/ 4) اظمختار يمتعؾقل االطمتقار ( 1)

 (.412/ 6ايمدر اظمختار) (2)
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  :الؼرصبلقال  

 .(1)بدأ الؽافر بالسالمل لؽ. وطؾك هذا ٓ يُ ـة مـمَ أَ  :معـاه

 ـة:دلقؾفؿ مـ السُّ 

، أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف رضل اهلل طـفؿا طـ أسامة بـ زيد

كقة، وأردف أسامة بـ زيد َد طؾك قطقػة فَ  ،ب طؾك حؿاركِ وسؾؿ رَ 

يف بـل الحارث بـ الخزرج قبؾ وقعة  ،ادةبَ يعقد سعد بـ طُ  ،وراءه

 .بدر

وذلؽ قبؾ  ،ابـ سؾقل لّ بَ مر بؿجؾس فقف طبد اهلل بـ أُ قال: حتك  

، فنذا يف الؿجؾس أخالط مـ الؿسؾؿقـ لّ بَ ؿ طبد اهلل بـ أُ ؾِ ْس أن يُ 

والؿشركقـ طبدة إوثان والقفقد والؿسؾؿقـ، ويف الؿجؾس طبد 

 .اهلل بـ رواحة

أكػف  لّ بَ ر طبد اهلل بـ أُ ؿ  الؿجؾس طجاجة الدابة، َخ  ِت قَ ِش فؾؿا غَ  

 !!روا طؾقـاب  غَ دائف، ثؿ قال: ٓ تُ بر

ؿ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾقفؿ، ثؿ وقػ فـزل ؾ  فَس  

 .(1)... الحديثفدطاهؿ إلك اهلل، وقرأ طؾقفؿ الؼرآن

                                                        

 (.111/ 11سمػسغم ايمؼرؿمبي ) (1)
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فؼط، فؾعؾ سالمف كان  ابلكفؿ أخالط ولقسقا كػارً  وُأجقب طؾقف:

هلل ٕكف يف ؿ طؾقفؿ مـ باب الدطقة إلك اؾ  بـقة الؿسؾؿقـ، ثؿ لعؾف َس 

 الحديث أكف دطاهؿ إلك اهلل.

 أققالفؿ:

 بـ مسعقد:ققل طبد اهلل 

ـ أهؾ طـ طؾؼؿة، أكف كان مع طبد اهلل يف سػر، فصحبف كاس م

فاتبعفؿ،  .قالقا: هاهـا الؽتاب، فؾؿا فارققه قال: أيـ تذهبقن؟

 .(2ؿ طؾقفؿ )ؾ  فَس 

 عل ومجاهد:َخ براهقؿ الـ  إققل 

ؽتب إلك أهؾ كقػ يُ  :اإبراهقؿ ومجاهًد  مـصقر قال: سللُت طـ و

وقال  .ـ اتبع الفدىالسالم طؾك مَ  :ؽتبالذمة؟ قال مجاهد: يُ 

 .(3إبراهقؿ: سالم طؾقؽ)

                                                                                                                                                               

 ( .1798ومسؾم ) ،(4566( أطمرصمه ايمبخاري )1)

أطمػمكا ايمثوري، فمن ( همؼال: 9843) أطمرصمه فمبد ايمرزاق دم مصـػه صحقح:( 2)

 ...همذىمره.مـصور، فمن إزمراهقم، فمن فمؾؼؿة

 .(33544) (، وازمن أيب ؾمقبة9847أطمرصمه فمبد ايمرزاق ) صحقح: ( 3)

 ره.ىم  فمن مـصور... همذ  ىمالمها فمن ايمثوري  
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  قال الؼرصبل:

 اهلل قال .كعؿ: قال الؽافر؟ طؾك السالم يجقز هؾ: طققـة ٓبـ ققؾ

ٓ يـفاكؿ اهلل طـ الذيـ لؿ يؼاتؾقكؿ يف الديـ ولؿ } :تعالك

مـ دياركؿ أن تبروهؿ وتؼسطقا إلقفؿ إن اهلل يحب  يخرجقكؿ

قد كاكت لؽؿ أسقة حسـة  }[. وقال:8]الؿؿتحـة:  {الؿؼسطقـ

سالم } :[ أية، وقال إبراهقؿ ٕبقف4]الؿؿتحـة:  يف إبراهقؿ

 .(1){طؾقؽ

 قال ابـ بطال: 

 أهؾ طؾك ؿقنؾ  َس يُ  كاكقا أكفؿ السؾػ طـ يورُ  وقد: الطبري قال

 .الؽتاب

 كـت: قال طؾؼؿة طـ إبراهقؿ، طـ مـصقر، طـ جرير، روى 

 فاكشؼت ارة،رَ زُ  إلك الؼـطرة مـ انؼَ هْ دِ  ـابَ حِ فَص  ،مسعقد ٓبـ ًفادْ رِ 

 يف ذَخ أَ : فؼؾُت  الرجؾ؟ أيـ: اهلل طبد فؼال ،افقف ذَخ فلَ  صريؼ لف

 . طؾقؽؿ السالم: وقال بصره، عفبَ تْ فلَ  .صريؼف

                                                        

 .(111/ 11) ايمؼرؿمبي سمػسغم ( 1)
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: قال !بالسالم؟ ءواَد بْ يُ  أن هرَ ؽْ يُ  ألقس ،الرحؿـ طبد أبا يا :فؼؾت

 . الصحبة حؼ ولؽـ كعؿ،

 .بالسالم فابدأه ،حاجة ييفقد إلك لؽ كاكت إذا: إبراهقؿ وقال

وٓ  كصراين وٓ بؿسؾؿ يؿر ٓ ،بقتف إلك كصرفا إذا ةأمام أبق وكان 

ركا أن مِ ذلؽ، فؼال: أُ  فؼقؾ لف يف .ؿ طؾقفؾ  إٓ َس  ،ٓ كبقرصغقر و

 السالم. لػشكُ 

ؿ طؾقف، فؼال ؾ  جربا فَس  يب ابـ طباس إلك يفقدتَ ب: كَ يْ رَ قال كُ و 

 ن اهلل هق السالم.إفؼال:  ؟!طؾقف َت ؿْ ؾ  ب: َس يْ رَ لف كُ 

 ؿ طؾقفؿ. ؾ  َس وكان ابـ محقريز يؿر طؾك السامرة فقُ  

ـ طؾك مَ بققت أهؾ الؽتاب فؼؾ: السالم  وقال قتادة: إذا دخؾَت 

 الفدى. عتبا

 َت ؿْ ؾ  إن َس  :ؿ طؾقف، فؼالؾ  بؽافر فَس  طـ مسؾؿ مر لؾ إوزاطئِ وُس  

 .(1)ك الصالحقنرَ فؼد تَ  َت كْ رَ ؿ الصالحقن، وإن تَ ؾ  فؼد َس 

 

 

                                                        

 .(33/ 9) يايمبخار صحقح رشح ( 1)
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 .يجقز إذا كان لؽ طـده حاجة أو مصؾحة -الؼقل الرابع

 وهق ققل بعض الحـػقة وبعض الؿالؽقة. 

 د(:قال ابـ رشد)الَج 

 الـصراين إلك حاجة لؽ كاكت إذا بلس ٓ: علَخ الـ   إبراهقؿ وقال

 .بالسالم تبدأه أن ،ففلتقتَ  الؽحال،

 .(1)الؿؾؽ: هل رخصة طـد آضطرار طبد قال 

 

 الراجح

دء طدم جقاز بَ أي:  ،العؾؿ هق ققل جؿفقر أهؾ الذي يترجح لدي  

 .بالسالمغقر الؿسؾؿ 

ر شخص إللؼاء السالم طؾك غقر طُّ إن اْض  :ولؽـ مع ذلؽ أققل 

 .ـ قالقا بالجقازيف ققل مَ  عةفؾف َس  ،الؿسؾؿ

بدأ بغقر السالم الشرطل، وإكؿا يؼقل لف: )صباح ك أن يَ لَ وْ وإَ  

 (.؟زيؽإ) (؟أخبارك) (؟كقػ حالؽ)، ( وسفاًل أهاًل )، (الخقر

 

                                                        

 .(323/ 9) وايمتحصقل ايمبقان (1)
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 رد السالم طؾك أهؾ الذمة كقػ يؽقن

 ؟)الؽػار مـ القفقد والـصارى(

 يؽقن بؼقلف: )وطؾقؽؿ(. أققل وباهلل التقفقؼ:

 :طؾك ذلؽ ـــةإدلـ

مر يفقدي برسقل اهلل  :اهلل طـف قال لـ طـ أكس بـ مالؽ رض 1

فؼال رسقل اهلل صؾك  .فؼال: السام طؾقؽ ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .((وطؾقؽ))اهلل طؾقف وسؾؿ: 

أتدرون ما يؼقل؟ قال: ))فؼال رسقل  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

 .((السام طؾقؽ

ؾقؽؿ أهؾ ؿ طؾ  ٓ، إذا َس ))ؼتؾف؟ قال: قالقا: يا رسقل اهلل، أٓ ك 

 .(1)((الؽتاب، فؼقلقا: وطؾقؽؿ

ج الـبل وْ زَ  ،رضل اهلل طـفا ـ طـ طروة بـ الزبقر، أن طائشة 2 

 قالت:  ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

دخؾ رهط مـ القفقد طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼالقا: 

  .السام طؾقؽ

                                                        

 (.2163ومسؾم )، (6926أطمرصمه ايمبخاري )  متػق فمؾقه: (1)
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 !!طؾقؽؿ السام والؾعـةفؼؾت: و ،فاقالت طائشة: فػفؿتُ 

 يا طائشة، إن مفاًل ))قالت: فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

 .((اهلل يحب الرفؼ يف إمر كؾف

  !فؼؾت: يا رسقل اهلل، أولؿ تسؿع ما قالقا؟ 

 .(1) ((ؿقد قؾت: وطؾقؽ))اهلل طؾقف وسؾؿ: ؼال رسقل اهلل صؾك ف

ل رسقل اهلل صؾك اهلل قا ـ طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا، قال: 3

ؿقا طؾك أحدكؿ إكؿا يؼقلقن: سام ؾ  إن القفقد إذا َس ))طؾقف وسؾؿ: 

 .(2)((فؼؾ: طؾقؽ .طؾقؽ

 قال الؼرصبل:

 :ؾػ يف رد السالم طؾك أهؾ الذمةواختُ  

  ؟هؾ هق واجب كالرد طؾك الؿسؾؿقـ 

 ،ا بعؿقم أيةتؿسؽً  :وإلقف ذهب ابـ طباس والشعبل وقتادة

 ـة. د طؾقفؿ يف صحقح السُّ وبإمر بالر

                                                        

 ( .2165ومسؾم ) ،(6024أطمرصمه ايمبخاري )  متػق فمؾقه: (1)

 (.2164سؾم )وم ،(6928أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه: (2)
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إلك أن ذلؽ لقس  -ى طـف أشفب وابـ وهبوَ وذهب مالؽ فقؿا رَ 

 . (طؾقؽ)بقاجب، فنن رددت فؼؾ: 

 :، أي(طالك السالم)واختار ابـ صاوس أن يؼقل يف الرد طؾقفؿ: 

 ارتػع طـؽ. 

 الحجارة.  :الم )بؽسر السقـ( يعـل بفواختار بعض طؾؿائـا الس  

 .(1)شاٍف  يف ذلؽ كاٍف  وققل مالؽ وغقره

غقر الؿسؾؿقـ )القفقد  أن :ووجف الشاهد مـ هذه إحاديث كؾفا 

د طؾقفؿ رُ كَ ، ا السالم طؾقـا كؿسؾؿقـقُ ؼَ لْ والـصارى وغقرهؿ( إذا أَ 

 .واهلل أطؾؿ .فؼط( وطؾقؽؿ) :بؼقلـا

 :((الؿقسقطة الػؼفقة))جاء يف  

لحـػقة، وهق فال بلس بف طـد ا ،وأما رد السالم طؾك أهؾ الذمة

 .ا طـد الؿالؽقةجائز أيًض 

 .وٓ يجب إٓ إذا تحؼؼ الؿسؾؿ مـ لػظ السالم مـ الذمل 

 وهق واجب طـد الشافعقة والحـابؾة. 

                                                        

 (.304/ 5سمػسغم ايمؼرؿمبي ) (1)
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أو:  .بالقاو والجؿع (وطؾقؽؿ)ؼتصر يف الرد طؾك ققلف: ويَ 

 :طـد الحـػقة والشافعقة والحـابؾة ،بالقاو دون الجؿع (وطؾقؽ)

 .(1ؽ)لؽثرة إخبار يف ذل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 (.170/ 25اظموؽموفمة ايمػؼفقة ايمؽويتقة ) (1)
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 مسللة

 إخالط مـ الؿسؾؿقـ والؿشركقـ كالسالم طؾ

 لؼِ ، ففؾ ُيؾْ إذا مر الؿسؾؿ طؾك ققم فقفؿ الؿسؾؿ وغقر الؿسؾؿ

 ؟طؾقفؿ السالم أو ٓ

 .طؾقفؿ السالم لؼِ ُيؾْ  ،كعؿ :أققل وباهلل التقفقؼ

 .والدلقؾ طؾك ذلؽ ما رواه الشقخان 

، أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف طـ أسامة بـ زيد رضل اهلل طـفؿا

كقة، وأردف أسامة بـ زيد َد طؾك قطقػة فَ  ،ب طؾك حؿاركِ وسؾؿ رَ 

قبؾ وقعة  ،ادة يف بـل الحارث بـ الخزرجبَ يعقد سعد بـ طُ  ،وراءه

 .بدر

وذلؽ قبؾ  ،ابـ سؾقل لّ بَ قال: حتك مر بؿجؾس فقف طبد اهلل بـ أُ  

 .لّ بَ ؿ طبد اهلل بـ أُ ؾِ ْس أن يُ 

طبدة إوثان  ،لؿجؾس أخالط مـ الؿسؾؿقـ والؿشركقـفنذا يف ا 

 .والؿسؾؿقـ، ويف الؿجؾس طبد اهلل بـ رواحة ،والقفقد

أكػف  لّ بَ ر طبد اهلل بـ أُ ؿ  اجة الدابة، َخ َج الؿجؾس طَ  ِت قَ ِش فؾؿا غَ  

 !!روا طؾقـاب  غَ بردائف، ثؿ قال: ٓ تُ 
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فـزل  ؿ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾقفؿ، ثؿ وقػؾ  فَس  

 .(1)، وقرأ طؾقفؿ الؼرآن .... الحديثفدطاهؿ إلك اهلل

 :قال ابـ قدامة

كعامؾ القفقد  :أبا طبد اهلل، فؼؾت : سللُت ُبْخَتانَ  وقال يعؼقب بـ

ؿ ؾ  َس والـصارى، فـلتقفؿ يف مـازلفؿ، وطـدهؿ ققم مسؾؿقن، أُ 

 .(2طؾقفؿ؟ قال: كعؿ، تـقي السالم طؾك الؿسؾؿقـ)

 :((الؽقيتقة طة الػؼفقةالؿقسق))جاء يف و

وكػار،  -ا ولق واحدً  -وإذا مر واحد طؾك جؿاطة فقفؿ مسؾؿقن 

 ؼصد الؿسؾؿقـ أو الؿسؾؿ.ؿ طؾقفؿ ويَ ؾ  َس ـة أن يُ فالسُّ 

أن الـبل صؾك اهلل طؾقف  ،ى أسامة بـ زيد رضل اهلل طـفؿاوَ ؿا رَ لِ  

 ،وسؾؿ مر طؾك مجؾس فقف أخالط مـ الؿسؾؿقـ والؿشركقـ

 ؿ طؾقفؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿؾ  فَس  ،وثان والقفقدطبدة إ

(3). 

                                                        

 .(1798ومسؾم ) ،(4566( أطمرصمه ايمبخاري )1)

 (.363/ 9) اظمغـي (2)

 (.170/ 25اظموؽموفمة ايمػؼفقة ايمؽويتقة ) (3)
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 مسللة

 السالم طؾك الؿبتدع أو الؿجاهر بالؿعاصل

 إدلــة:

صقيؾة  لوه ،اهلل طـف  لرض ـ قصة تقبة  كعب بـ مالؽ 1

 .ومعروفة

 وفقفا أكف رضك اهلل طـف قال:

 .فلما صاحباي فاستؽاكا وقعدا يف بققتفؿا يبؽقان 

فؽـت أخرج فلشفد  ،هؿَد ؾَ ْج الؼقم وأَ  ّب َش ا، فؽـت أَ وأما أك 

 .وٓ يؽؾؿـل أحد ،الصالة مع الؿسؾؿقـ، وأصقف يف إسقاق

ؿ طؾقف وهق يف مجؾسف ؾ  َس فلُ  ،وآتل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

أم  السالم طؾل   دّ رَ ك شػتقف بِ ر  بعد الصالة، فلققل يف كػسل: هؾ َح 

طؾك صالتل  ، فلسارقف الـظر، فنذا أقبؾُت ا مـفٓ؟ ثؿ أصؾل قريبً 

 .كحقه أطرض طـل ، وإذا التػتُّ أقبؾ إلل  

 ُت رْ ق  َس ذلؽ مـ جػقة الـاس، مشقت حتك تَ  حتك إذا صال طؾل   

 ُت ؿْ ؾ  ، فَس الـاس إلل   بُّ َح جدار حائط أبل قتادة، وهق ابـ طؿل وأَ 

 .السالم طؾقف، فقاهلل ما رد طؾل  
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ب اهلل ورسقلف؟ حِ عؾؿـل أُ هؾ تَ  ،كشدك باهلل، أَ فؼؾت: يا أبا قتادة 

 .لف فـشدتف ف فسؽت، فعدُت لف فـشدتُ  ، فعدُت فسؽَت 

 .(1الحديث) فػاضت طقـاي ... .فؼال: اهلل ورسقلف أطؾؿ 

 :قال ابـ بطال

بؿعـك التلديب  ،لك السالم طؾك أهؾ الؿعاصرْ ؿفؾب: تَ قال ال

الثالثة الذيـ  ـة ماضقة بحديث كعب بـ مالؽ وأصحابفُس  -لفؿ

ؿ ؾ  َس ٓ يُ  ،أهؾ البدع ذلؽ قال كثقر مـ أهؾ العؾؿ يفوب .ػقاؾ  ُخ 

 .(2ا لفؿ)أدبً  طؾقفؿ

 وقال أيًضا: 

ع الؽالم طـ كعب بـ مالؽ وصاحبف حقـ طْ قَ  وكذلؽ كان يف 

إدب  أبؾغ يف -دة طؾقفؿجِ قْ ، وإضفار الؿَ تخؾػقا طـ رسقل اهلل

 .لغلفؿ، واإلطراب أدب با

                                                        

 (.2769ومسؾم )، (4418أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه: (1)

 (.36/ 9رشح صحقح ايمبخاري ) (2)
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تِل }ى ققلف تعالك: أٓ تر  ـ   َتَخاُفقنَ  َوالال  ـ   ُكُشقَزُه  َفِعُظقُه

ـ    .(1)[34: الـساء] {الَْؿَضاِجعِ  فِل َواْهُجُروُه

 :قال ابـ حجر

  .وجقاز هجره أكثر مـ ثالث ،ـ أذكبك السالم طؾك مَ رْ وفقفا تَ 

ـ لؿ يؽـ فؿحؿقل طؾك مَ  ،وأما الـفل طـ الفجر فقق الثالث

 .(2)اجراكف شرطق  هِ 

 ـ:ؼ  ؾَ قال ابـ الؿُ   

ؿ ؾ  َس ـ اقترف ذكًبا طظقًؿا ولؿ يتب مـف، فقـبغل أٓ يُ الؿبتدع ومَ أما 

. ره البخاري وغقره مـ العؾؿاءكَ د طؾقف السالم، كؿا ذَ رَ طؾقف وٓ يُ 

 .محتجقـ بؼصة كعب

ؿ طؾقفؿ، ويـقي أن ؾ  َس  ،ؿةؾَ ر إلك السالم طؾك الظ  طُّ فنن اْض  

 .(3أسؿائف تعالك، الؿعـك: اهلل طؾقؽؿ رققب) اسؿ مـ (السالم)

 

                                                        

 ايمسازمق. (1)

 (.124/ 8همتح ايمباري) (2)

 (.86/ 29ايمتوضقح يمممح اجلامع ايمصحقح ) (3)
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 قال ابـ حجر:و

إذ لق كان  :ؿ طؾقفؾ  سؼقط رد السالم طؾك الؿفجقر طؿـ َس  :وفقفا

 .(1)أم ٓ السالم دّ رَ ك شػتقف بِ ر  هؾ َح  :ا لؿ يؼؾ كعبواجبً 

 :قال العقـل

 ا.ك الرد أيًض رْ وتَ  ،اـ ترك السالم تلديبً جؿ بف مِ رَ وفقف ما تَ 

 وهق طام.  ،ر بنفشاء السالممِ قؾت: قد أُ فنن  

 .(2ص بف هذا العؿقم طـد الجؿفقر)قؾت: قد ُخ 

طؾك أهؾل وقد تشؼؼت  ُت مْ دِ قَ  ـ طـ طؿار بـ ياسر، قال: 2   

بزطػران، فغدوت طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف  َفَخؾ ُؼقكِليداي، 

اذهب فاغسؾ هذا ))، وقال: د طؾل  رُ طؾقف، فؾؿ يَ  وسؾؿ، فسؾؿُت 

 .(3)((طـؽ

                                                        

 (.124/ 8همتح ايمباري) (1)

 (.248/ 22فمؿدة ايمؼاري) (2)

 ،(18886وأمحد دم اظمسـد )، (4601ــه )أطمرصمه أزمو داود دم ؽم   :فضعق (3)

، (7936ايمرزاق )وفمبد  ،(17681وازمن أيب ؾمقبة ) ،(681دم مسـده ) يسوايمطقايم

 .ونمغمهم

ر ىمؾفم من ؿمرق فمن حيقى زمن   زمه. ،امرهموفمً  ،، فمن فمامر زمن يارسي ع ؿ 
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اِب ؿقا طؾك ؾ  َس ٓ تُ  ص قال:ـ طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العا 3  ُشر 

 .(1)الخؿر

                                                                                                                                                               

 .مل يسؿع من فمامر  ىوحيق 

، إال افمامرً  ق  ؾ  : مل ي  يومال ايمدارومطـو: (305/  11ومال احلاهمظ دم هتذيب ايمتفذيب ) 

 أكه صحقح احلديث فمؿن يمؼقه.

 .زمكم فمامر رصملو ومال أزمو داود: زمقـه و

سؿع من مل ي   :ومال أزمو زمؽر زمن أيب فماصم :(882ايمعالئي دم صمامع ايمتحصقل ) ومال 

 ريض اهلل فمـه. ،فمامر زمن يارس

شمـا ؽمعقد زمن  همؼال: (1017أطمرصمه ايمبخاري دم األدب اظمػرد ) :اصمد   ضعقف (1)

ؾة، فمن فمبد ب  بان زمن أيب صم  ، فمن ضم  رضم  زمن ز   د اهللق  ب  شمـا فم   ،ض  شمـا زمؽر زمن م   ،أيب مريم

 ومويمه. ، زمن فمؿرو زمن ايمعاصاهلل

هو و ،بس  همح   ((ايمثؼات))بان دم مل يوشمؼه معتػم، إكام ذىمره ازمن ضم   (:بانضم  )وهمقه 

  .مشفور زمتوشمقق اظمجاهقل

 ، ريض اهلل فمـفام.وايمظاهر فمدم ؽمامفمه من فمبد اهلل زمن فمؿرو

ومال أمحد  (زمن فمباسابان زمن أيب صمبؾة فمن ضم  ) : (115ومال ايمعالئي دم ايمتحصقل ) 

ؽمؿعت ) : يؼول همقه فمـهشقاًم ه   نَ همن   :ومقل يمه .ال يـبغي أن يؽون ؽمؿع مـه :ن ضمـبلزم

 ال يـبغي . :ومال (زمن فمباسا
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 :قال العقـل 

ب مـف، تُ ا ولؿ يَ ا طظقؿً ـ اقترف ذكبً وٓ مَ  ،ؿ طؾك الؿبتدعؾ  َس  يُ وٓ

 .(1)مد طؾقف السالرُ وٓ يَ 

 :لقؽ أققال بعض أهؾ العؾؿإو

 :قال ابـ طابديـ

  .اهـ .الفوإٓ  ،اػاسؼ لق معؾـً ه السالم طؾك الرَ ؽْ يُ 

ؿ طؾك الشق  الؿؿازح والؽذاب ؾ  َس : وٓ يُ الَعاَلِملّ ويف فصقل 

ـظر وجقه إجـبقات، وٓ أو يَ  ،ـ يسبف الـاسوالالغل، وٓ طؾك مَ 

ما لؿ  ،امؿَ ر الَح طق  ل أو يُ ـ  غَ ـ يُ طؾك الػاسؼ الؿعؾـ، وٓ طؾك مَ 

 ف تقبتفؿ.رَ عْ تُ 

                                                                                                                                                               

ايمطائف ، همعبد اهلل زمـ (هـ 68ؽمـة )سؿع من ازمن فمباس وومد مات إذا ىمان مل ي   :ومؾت

ؽمـة  ،احلجة يذ ىماكت دمرة، واحل   أمحد زمن ضمـبل: مات يمقارمفمـه زمن فمؿرو ومال 

 تكم.ؽمشمالث و

 واهلل أفمؾم. .وإلم ايمضعف أومرب ،ر، متؽؾم همقهضم  د اهلل زمن ز  ق  ب  فم   أطمرى: ةوهمقه فمؾ

 (.236/ 22فمؿدة ايمؼاري ) (1)
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ا أن كاويً  ،ـ يؾعب بالشطركجيف معصقة وطؾك مَ ؿ طؾك ققم ؾ  َس ويُ 

ا لفؿ. ه طـدهؿا تحؼقرً رِ طـد أبل حـقػة. وكُ  ،يشغؾفؿ طؿا هؿ فقف

 اهـ.

ؾقفؿ أن الؿراد كراهة السالم ط (ف تقبتفؿرَ عْ ما لؿ تُ ) :وضاهر ققلف 

 .(1)يف غقر حالة مباشرة الؿعصقة

  :ػراويـقال ال

 .(2)اءسائر أهؾ إهق -ة السالم طؾقفؿثؾ الؽػار يف كراهومِ 

 :قال الـقوي

ا ـ ارتؽب ذكبً يف السالم طؾك الؿبتدع والػاسؼ الؿجاهر بػسؼف ومَ  

 :حؽاهؿا الرافعل ،وجفان -ولؿ يتب مـف ،اطظقؿً 

 .مستحب ٕكف مسؾؿ :)أحدهؿا( 

وهذا  .ؿ طؾقفؾ  َس ستحب أن ٓ يُ بؾ يُ  ،ستحبٓ يُ  :)وأصحفؿا( 

 .صحقحوالبخاري صاحب ال ،هب ابـ طؿرمذ

                                                        

 (.617/ 1) ضماؾمقة ازمن فمازمدين (1)

 .(326/ 2) ايمػواىمه ايمدواين (2)
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 ،بحديث كعب بـ مالؽ -ج البخاري لؾؿسللة يف صحقحفواحتَ 

وكفك رسقل اهلل  :قال ،حقـ تخؾػ هق ورفقؼان لف طـ غزوة تبقك

  .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ كالمـا

ؿ طؾقف ؾ  َس فلُ  ،رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لتآ وكـُت  :قال

 .البخاري ومسؾؿرواه  ؟السالم أم ٓ  دّ رَ ك شػتقف بِ ر  هؾ َح  :فلققل

ة بَ رَ َش  كؿقا طؾؾ  َس ٓ تُ  :وقال طبد اهلل بـ طؿر :قال البخاري 

  .الخؿر

 .ـ همٓءمِ  د السالم طؾك أحدٍ رُ وٓ يَ  :قال البخاري وغقره

بلن  ،ر إلك السالم طؾك الظؾؿةطُّ فنن اْض  .ودلقؾف حديث كعب 

ؿ ؾ  َس دخؾ طؾقفؿ وخاف ترتب مػسدة يف ديـ أو ديـا إن لؿ يُ 

  .ؿ طؾقفؿؾ  َس  ،قفؿطؾ

أن السالم اسؿ مـ أسؿاء  يـقي حقـئذٍ  :وقال ابـ العربل الؿالؽل

 .(1) اهلل رققب طؾقؽؿ :ومعـاه ،اهلل تعالك

 

 

                                                        

 (.602/ 4اظمجؿوع رشح اظمفذب ) (1)
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 أيًضا: وقال

، فقـبغل أن ٓ ا ولؿ َيُتب مـف طظقؿً  ااقترف ذكبً  وأما الؿبتدع وَمـ

ري وغقره مـ كذا قالف البخا .ّد طؾقفؿ السالمرَ ؿ طؾقفؿ، وٓ يُ ؾ  َس يُ 

 .(1)العؾؿاء

 ى الشق  مصطػك بـ العدوي:اوفت

لـا إخقة يشربقن الدخان، وأحدثقا فتـة بقـ الـاس، هؾ   :السمال

 يجقز لـا هجرهؿ يف اهلل؟

مـ كاحقة الجقاز يجقز أن تفجرهؿ يف اهلل، لؽـ إمر   :الجقاب

 .يف شلكفؿ مبـل طؾك مسللة الؿػسدة والؿصؾحة

رجعقا  ،ذا امتـعت مـ إلؼاء السالم طؾقفؿإذا كـت تطؿع أكؽ إ -

 .إلك الحؼ وفؽروا فقؿا هؿ طؾقف، فاترك السالم طؾقفؿ

وإذا كـت ترى أن امتـاطؽ مـ إلؼاء السالم طؾقفؿ سقسبب  -

وأكفؿ بدل أن يشربقا الدخان سقشربقن الخؿر،  ،مػسدة أطظؿ

 .فاهلل ٓ يحب الػساد

                                                        

 (.1/255األذىمار) (1)
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ديفؿ، فإمر مبـل طؾك لعؾ اهلل أن يف افاجعؾ بقـؽ وبقـفؿ خققصً  

 .(1الؿػسدة والؿصؾحة)

  :ؾ شقخـا مصطػك بـ العدوي ـ حػظف اهلل ـوُسئِ 

 ،ر يف صريؼل إلك الؿسجد طؾك ققم يف لفق وضاللمُ ا ما أَ كثقرً 

ؾبقن الـداء، أفقجقز إلؼاء السالم طؾقفؿ؟ وهؾ يشربقن اإلثؿ وٓ يُ 

 ؟هذا السالم مـ باب الؿقآة

طؾك اطتبار أن  ،س يؾقمقكـل طؾك هذا السؾقكبلن بعض الـا اطؾؿً  

 .ـةمصؾحة الدطقة تؼتضل تحبقب الـاس يف أهؾ السُّ 

مـفا: فارق ، كؿا أن هـاك اطتبارات طديدة تؿـعـل مـ دطقتفؿ 

 السـ، وطدم وجقد صؾة أو طالقة؟

 الجـقاب:

 .السالم بقـفؿ اػشقإن إصؾ بقـ الؿسؾؿقـ أن يُ  

)حؼ الؿسؾؿ طؾك )طؾقف وسؾؿ: فؼد قال الرسقل صؾك اهلل  

 (.ؿ طؾقف(ؾ  َس قف فؾقُ ؼِ وإذا لَ ))ر مـفا: كَ ، وذَ ...((تالؿسؾؿ ِس 

                                                        

 (.آيمق ا ايمشامؾة ( زمؼمومقم10/ 84ؽمؾسؾة ايمتػسغم) (1)
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 َت فْ رَ ـ طَ ألِؼ السالم طؾك مَ )وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ) 

 (.عرف(ـ لؿ تَ ومَ 

َأَوٓ أدلؽؿ طؾك شلء إذا )وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ) 

 .(م بقـؽؿ، أفشقا السالم بقـؽؿ(فعؾتؿقه تحاببتؿ؟ أفشقا السال

ا فػرقتفؿ شجرة، قْ اَش ؿَ إذا تَ  ،وكان الصحابة رضل اهلل تعالك طـفؿ

 .ؿ بعضفؿ طؾك بعضؾ  ا، َس قْ ؼَ ثؿ التْ  ،قفؿ حجرر  أو فَ 

 ر مـفا إفشاء السالم .كَ وذَ  ...(ركا بسبعوقال البراء بـ طازب: )ُأمِ  

ع ـَ ؿْ فؿ، إٓ أكف قد يُ السالم بقـ اشقػْ فإصؾ بقـ الؿسؾؿقـ أن يُ 

 .إلؼاء السالم لػائدة شرطقة

حؿؾف طؾك ك السالم طؾقف يَ رْ كؿا لق كان الشخص طؾك معصقة، وتَ  

ػلء ؿتـع طـ إلؼاء السالم طؾقف حتك يَ التػؽقر يف معصقتف، فؾقُ 

 .ويترك الؿعصقة التل هق طؾقفا ،ويرجع إلك الحؼ

ػلء وهل أن يَ  ،ؾةعِ ولِ  آمتـاع طـ إلؼاء السالم لعارض فقؽقن 

 إلك الخقر.

 !!والشقاهد طؾك ذلؽ كثقرة
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طـ  فضاًل  -فالـبل طؾقف الصالة والسالم امتـع طـ رد السالم  

 خؿسقـ لقؾة. -طؾك كعب بـ مالؽ -اإللؼاء

 وقد تشؼؼت يداي بزطػران، فلتقُت  أتقُت   وطؿار بـ ياسر قال:

د طؾل  السالم، رُ فؾؿ يَ  ،طؾقف ُت ؿْ ؾ  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فَس 

 .(ر هذا(ق  رجع فغَ ))اوقال: 

 ائً قْ فَ  -فنذا كـت تطؿع مـ طدم رد السالم، أو مـ طدم إلؼاء السالم

 .عفامتـِ  ،إلك الخقر اورجقطً 

سقتلثرون بنلؼائؽ: ٕن  -إن شاء اهلل تعالك-وكحـ كققـ أكفؿ  

)أوٓ أدلؽؿ طؾك شلء إذا فعؾتؿقه تحاببتؿ؟ أفشقا )الرسقل قال: 

 .(سالم بقـؽؿ(ال

ػتقا إلك وهؿ وإن كاكقا مـ أهؾ الؿعاصل ففؿ مسؾؿقن، ولـ يؾت

 :ٕكفؿ طصاة، وسقؼقلقن يف أكػسفؿ كقكؽ تترك السالم طؾقفؿ

 .إذ هذا تػؽقرهؿ .هذا مـ التؽػقر واإلجرام

 مـ إخقاكؽ الجالسقـ  بقاحد بخالف ما لق مررَت  
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ِؼ طؾقف السالم ؾْ ؽ لؿ تُ ؿ أكفِ ِؼ طؾقف السالم، فػَ ؾْ ولؿ تُ  ،يف الؿسجد

ػفؿ جقدًا أكؽ واقػ مع امرأة يصافحفا أو كحق ذلؽ، فقَ  ٕكف

 ػلء.طـ إلؼاء السالم لؿصؾحتف، ففذا الظـ فقف أكف يَ  امتـعت

ؿ طؾك ؾ  َس وأُ  ،كقػ أترك السالم طؾك إخقاين فنن قال قائؾ:

 !العصاة؟

 !هذاثؾ مِ  -ر مـ رسقلـا محؿد طؾقف الصالة والسالمَد َص  قؾـا: 

رضل اهلل تعالك  ،ؿ طؾك طؿار بـ ياسر وكعب بـ مالؽؾ  َس فؾؿ يُ  

ر بالجـة اخاصة طؿارً  ،طـفؿا، وهؿا مـ خقار الصحابة ، فؼد ُبش 

 بـص خاص.

 قئإخالق وس قئبقـؿا يجلء إلقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رجؾ س

بئس أخق )ؽة، ويصػف الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؼقلف: )ؾَ الؿَ 

 يف وجفف. ش  لف وبَ  ش  م هَ دِ فؾؿا قَ  ((رةالعشق

 .مـ إلؼاء السالم اوفارق السـ لقس ماكعً 

ؿ طؾقفؿ، ؾ  فالرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان إذا مر بالصبقان َس  

مـت ٓ مصافحة، إذا أُ  اؿ طؾقفـ كالمً ؾ  بؾ كان إذا مر بالـساء َس 

 الػتـة.
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ؼائف لعؾة، فنذا لؿ تؽـ ع طـ إلؿتـَ ك السالم، وإكؿا يُ َش ػْ فإصؾ أن يُ 

وهق  صؾإإلك  ؾ الـػع الذي تظـف، رجعَت مقجقدة أو لؿ يحص

 .إلؼاء السالم

)أوٓ أدلؽؿ طؾك شلء )ٕن الرسقل طؾقف الصالة والسالم قال:  

 .(1)(السالم بقـؽؿ(إذا فعؾتؿقه تحاببتؿ؟ أفشقا 

 الحاصؾ

لبدع ـ بالؿعاصل، وطؾك أهؾ ايؿ الشخص طؾك الؿجاهرؾ  ٓ ُيَس  

سقلتل  -طؾقفؿتركف السالم  :أطـل -، إذا كان هذا التركوإهقاء

 .بؿصؾحة طؾك أغؾب ضـف

وسالمف طؾقفؿ  ،ب طؾك ضـف أكفؿ ٓ يتلثرون وٓ يفؿفؿؾَ غَ  نْ فنِ  

التل فقفا الحث بالـصقص العامة  ؿ طؾقفؿ طؿاًل ؾ  َس ، فؾقُ كعدمف

 .طؾك إلؼاء السالم

 

 

 

                                                        

 ا(.، زمؼمومقم ايمشامؾة آيمق  19/ 75ؽمؾسؾة ايمتػسغم) (1)
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 ع صقتفؿَ ُيْس ؽرار السالم إذا شؽ أكف لؿ تَ 

 بف ع الصقتفْ ورَ 

أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ دخؾ  ـ طـ أبل هريرة:1

ؿ طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف ؾ  فدخؾ رجؾ، فصؾك، فَس  ،الؿسجد

، فرجع يصؾل ((ؾ  َص فنكؽ لؿ تُ  :ؾ  ارجع فَص ))وقال:  دّ وسؾؿ، فرَ 

ال: ؿ طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼؾ  فَس  كؿا صؾك، ثؿ جاء

 .اثالثً  ((ؾ  َص فنكؽ لؿ تُ  :ؾ  ارجع فَص ))

 !!ؿـلؾ  ـ غقره، فعَ ِس ْح ما أُ  ،فؼال: والذي بعثؽ بالحؼ 

ر، ثؿ اقرأ ما تقسر معؽ مـ ب  إلك الصالة فؽَ  إذا قؿَت ))فؼال:  

ا، ثؿ ا، ثؿ ارفع حتك تعدل قائؿً الؼرآن، ثؿ اركع حتك تطؿئـ راكعً 

ا، وافعؾ تطؿئـ جالًس  ا، ثؿ ارفع حتكاسجد حتك تطؿئـ ساجًد 

 .(1)((ذلؽ يف صالتؽ كؾفا

 :وجف الشاهد مـ الحديث

دُّ الـبل طؾقف الصالة ، ورَ لرجؾ السالم يف كؾ مرة يرجع فقفاؽرار اتَ 

 .طؾقف السالم لؼِ ؾْ والسالم طؾقف يف كؾ مرة يرجع فقفا ويُ 

                                                        

 (.397ومسؾم ) ،(757أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه: (1)
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 :ـ قال اإلمام أبق داود 2

محؿد  :قال – ْعـَكؿَ الوان، ومحؿد بـ الؿثـك رْ حدثـا هشام أبق مَ 

حدثـا القلقد بـ مسؾؿ، حدثـا إوزاطل، قال:  -بـ الؿثـك 

سؿعت يحقك بـ أبل كثقر يؼقل: حدثـل محؿد بـ طبد الرحؿـ 

ارة، طـ ققس بـ سعد، قال: زاركا رسقل اهلل صؾك رَ بـ أسعد بـ زُ 

 دّ فرَ  ((السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل))فؼال:  ،اهلل طؾقف وسؾؿ يف مـزلـا

 .اا خػق  رد   سعد

 ؟!قال ققس: فؼؾت: أٓ تلذن لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 !ر طؾقـا مـ السالمثِ ؽْ ه يُ رْ فؼال: ذَ  

السالم طؾقؽؿ ورحؿة ))فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

 .اا خػق  سعد رد   دّ فرَ  ((اهلل

 السالم طؾقؽؿ ورحؿة))ثؿ قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

 .((اهلل

ثؿ رجع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، واتبعف سعد، فؼال: يا  

ر ثِ ؽْ ا لتُ ا خػق  رسقل اهلل، إين كـت أسؿع تسؾقؿؽ وأرد طؾقؽ رد  

 .طؾقـا مـ السالم
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ر لف سعد مَ فلَ  ،قال: فاكصرف معف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

س، رْ أو وَ  ؾحػة مصبقغة بزطػرانؾ، فاغتسؾ، ثؿ كاولف مِ ْس بغُ 

فاشتؿؾ بفا، ثؿ رفع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يديف وهق 

الؾفؿ اجعؾ صؾقاتؽ ورحؿتؽ طؾك آل سعد بـ ))يؼقل: 

 .((ادةبْ طُ 

قال: ثؿ أصاب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ الطعام، فؾؿا  

ب كِ ا قد وصل طؾقف بؼطقػة، فرَ ب لف سعد حؿارً ر  أراد آكصراف قَ 

اصحب  ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼال سعد: يا ققسرسقل اهلل 

 .رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ((اركب))قال ققس: فؼال لل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

قال:  ((وإما أن تـصرف ،إما أن تركب))، ثؿ قال: فلبقُت 

 . فاكصرفُت 

، طـ محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ أسعد بـ :وانرْ قال هشام أبق مَ 

 رارة.زُ 
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، طـ َسَؿاَطة وابـ رواه طؿر بـ طبد القاحد بق داود:قال أ 

 .(1ولؿ يذكرا ققس بـ سعد) ،مرساًل  ،إوزاطل

 :قال البفقتل

ا ؿ طؾقف ثاكقً ؾ  َس أن يُ  ،قف طؾك قرب سـؼِ ؿ طؾك إكسان ثؿ لَ ؾ  )ولق َس  

ـ َس )ويُ  ((أفشقا السالم)) :لعؿقم حديث :ا وأكثر مـ ذلؽ(وثالثً 

 .(2الم قبؾ كؾ كالم( لؾخبر)أن كبدأ بالس

                                                        

 (10083ائي دم ايمؽػمى )س  وايمـَ  ،(5185أطمرصمه أزمو داود ) ضعقف:( 1)

(  من ؿمريق 1765وازمن أيب فماصم ) ،(15476وأمحد دم اظمسـد )، (10084)

 .زمه ،امرهموفمً  ،ارة، فمن ومقس زمن ؽمعدر  ايمرمحن زمن أؽمعد زمن ز  حمؿد زمن فمبد 

وهو جمفول  ،قلب  ضم  زمقـفام حمؿد زمن رش    :سؿع من ومقسهمؿحؿد مل ي   ،وهو مـؼطع 

 .ايمعكم

ـي دم وازمن ايمس   ،(18/349وايمطػماين دم ايمؽػمى ) ،(466) هوأطمرصمه ازمن ماصم 

 .ونمغمهم ،(663فمؿل ايمقوم وايمؾقؾة )

قل، فمن ب  ضم  ارة، فمن حمؿد زمن رش   ر  بد ايمرمحن زمن أؽمعد زمن ز  من ؿمريق حمؿد زمن فم  

 .زمه ،امرهموفمً  ،ومقس زمن ؽمعد

 م.بقل جمفول ايمعكم ىمام سمؼدضم  وازمن رش    

 (.152/ 2ىمشاف ايمؼـاع) (2)
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سؿع مـ الؿرة ؽرار السالم لؿـ لؿ يَ طؾك تَ  عٌض بدل بف ستَ او

واهلل  ،جةفال تؼقم بف الُح  ،لؽـف ضعقػ كؿا ترى، إولك

 .الؿستعان

أمر  -ؽرار السالم أكثر مـ مرة حتك يتلكد أكف سؿعإٓ أن تَ  

 ر.َخ سؿع الشخص أمشروع ومطؾقب حتك يَ 

 طؿر:أثر طبد اهلل بـ 

ا فقف طبد اهلل بـ طؿر، فؼال: إذا مجؾًس  د قال: أتقُت قْ بَ طـ ثابت بـ طُ 

 .(1)ـ طـد اهلل مباركة صقبةفنكفا تحقة مِ  :عْ ؿِ ْس فلَ  َت ؿْ ؾ  َس 

 

 

                                                        

أطمرصمه ايمبخاري دم األدب اظمػرد  :، ريض اهلل فمـفامصحقح فمن ازمن فمؿر (1)

 .رهىم  همذ   ...ه فمبد اهلل زمن فمؿرا همقد ومال: أسمقت جمؾًس ق  ب  فمن شمازمت زمن فم   (1005)

(فمن ايمثوري، فمن األفمؿش، فمن شمازمت زمن 486وأطمرصمه فمبد ايمرزاق دم مصـػه )

 ،فمؾقه ت  ؿ  ؾَ همس   ،وهو صمايمس يـتظر ايمصالة ،د ومال: اكتفقت إلم ازمن فمؿرق  ب  فم  

 .ومال: ومؾت: كعم ( ت  ؿ  ؾَ ؽم  أ  )ومال:  .ومال: ومؾت: كعم (أزما شمازمت)هماؽمتقؼظ، همؼال: 

 ؽم  همل   ت  ؿ  ؾَ إذا ؽم  )ومال: 
، شمم ومام همصعم، وىمان (سؿعوك، وإذا ردوا فمؾقك همؾق  ع  ؿ 

 ا ومد كام.تبقً حم  
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 :قال الؼرصبل

ـة يف السالم والجقاب الجفر، وٓ تؽػل اإلشارة باإلصبع والسُّ 

 .(1)دعْ وطـدكا تؽػل إذا كان طؾك بُ  .والؽػ طـد الشافعل

 قال الـقوي: 

 ،شترط يف ابتداء السالم وجقابف رفع الصقتيُ  :قال أصحابـا 

 .حصؾ اإلسؿاعبحقث يَ 

ؿ طؾقفؿ والؿردود سؾ  سؿعف الؿُ ا يَ رفع صقتف رفعً ويـبغل أن يَ  

فنن شؽ يف  ،زيد يف رفعف طؾك ذلؽوٓ يَ  ،اا محؼؼً سؿاطً  -طؾقفؿ

 .(2سؿاطفؿ زاد)

 :قال البفقتل

السالم )واجب قدر اإلبالغ( أي:  دّ رَ ف( أي: بِ )ورفع الصقت ب  

 .ؿؾ  َس إبالغ الؿُ 

شرح ))مف الؿصـػ يف د  ا( قَ زاد القاو يف رد السالم وجقبً )وتُ  

 ((.شرح الفداية))وطزاه لؾشق  وجقف الديـ يف  ((مـظقمة أداب

                                                        

 (.303/ 5سمػسغم ايمؼرؿمبي ) (1)

 (.594/ 4اظمجؿوع ) (2)
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أداب ))يف قال  ((شرح الؿـتفك))مف يف د  وقَ  .وققؾ: ٓ تجب 

 .(1)فر وأصح: وهق أش((الؽبرى

 قال الحافظ ابـ حجر:

 وحقـئذٍ  ،الؿبتدئسؿع حصؾ بف وجقب الرد أن يَ وأقؾ ما يَ  

 بؾ ورد الزجر طـف ،وٓ يؽػل الرد باإلشارة .يستحؼ الجقاب

(2). 

 :قال إلقسل 

حصؾ بف مـ رفع الصقت بؼدر ما يَ  وٓ بد يف آبتداء والرد 

 .ولق يف ثؼقؾ السؿع ،السؿاع بالػعؾ

فالذي يظفر أكف  ،بؾغف صقتفا بحقث لؿ يَ طؾقف سريعً  ر  مَ  نْ إِ  ،كعؿ 

 .(3)جفر بالرد الجفر الؽثقرعف، وٓ يَ ْس ؾزمف الرفع وُ يَ 

 

 

                                                        

 (.152/ 2ىمشاف ايمؼـاع ) (1)

 (.14/ 11همتح ايمباري) (2)

 (.97/ 3وح اظمعاين )( ر  3)
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 الحاصؾ

أن  -رَخ آل لؾشخص إذا ألؼك السالم طؾك حاصؾ إمر أكف يـبغ

 .ر قد سؿعفَخ ف أرَ يتلكد مـ أن الط  رفع صقتف بالؼدر الذي يَ 

لسالم مرة اقـبغل لف أن يؽرر إلؼاءه ف ،سؿعفؿ يَ أكف ل ؽ  َش  نْ نِ ف 

يحصؾ إجر إن شاء اهلل  ؿـ ثَ ومِ  ،ـةأخرى حتك تحصؾ السُّ 

 أطؾؿ.واهلل  .تعالك
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 مسللة 

 إرسال السالم لشخص غائب

 .ـةإرسال السالم لؾغائب مع الحاضر ُس 

 لقؽ بعض إدلة طؾك ذلؽ:وإ 

قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  طائشة رضل اهلل طـفا، قالت:طـ ـ  1

 .((ؼرئؽ السالميا طائش، هذا جبريؾ يُ ))ا: وسؾؿ يقمً 

يد تر !فؼؾت: وطؾقف السالم ورحؿة اهلل وبركاتف، ترى ما ٓ أرى 

 .(1)اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رسقَل 

 قال الـقوي: 

 .ويجب طؾك الرسقل تبؾقغف ،استحباب بعث السالم :وفقف 

 ْػ َخ ل السالم إلك إجـبقة الصالحة إذا لؿ يُ ث إجـبعْ بَ  :وفقف 

 .د طؾقفرُ غف السالم يَ ؾ  بَ وأن الذي يُ  .ترتب مػسدة

 .وهذا الرد واجب طؾك الػقر :قال أصحابـا 

د السالم طؾقف رُ لزمف أن يَ  ،غف سالم يف ورقة مـ غائبؾَ وكذا لق بَ  

 .بالؾػظ طؾك الػقر إذا قرأه

                                                        

 .(2447ومسؾم ) ،(3768أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه: (1)
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وطؾقؽؿ )أو  (وطؾقؽ) :قلستحب يف الرد أن يؼأكف يُ  :وفقف 

أجزأه طؾك  (طؾقؽؿ)أو  (طؾقؽؿ السالم) :فؾق قال ،بالقاو (السالم

ٓ  :وقال بعض أصحابـا .ا لألفضؾوكان تاركً  ،الصحقح

 .(1يجزئف)

 تفيف قصة زيار ،ـ حديث خؾقؾ الرحؿـ إبراهقؿ طؾقف السالم 2 

، رضل اهلل مـ حديث ابـ طباس، طؾقف السالم إسؿاطقؾبـف ٓ

 فؿا.طـ

، َترَِكَتفُ فجاء إبراهقؿ بعدما تزوج إسؿاطقؾ يطالع  ويف الحديث: 

ثؿ  .فؾؿ يجد إسؿاطقؾ، فسلل امرأتف طـف فؼالت: خرج يبتغل لـا

، كحـ يف ضقؼ رّ َش كحـ بِ  :سللفا طـ طقشفؿ وهقئتفؿ، فؼالت

فاقرئل طؾقف السالم،  قال: فنذا جاء زوجِؽ  .إلقف ْت ؽَ فَش  !!وشدة

 .بة بابفتَ ر طَ ق  غَ وققلل لف يُ 

ـ أحد؟ ا، فؼال: هؾ جاءكؿ مِ فؾؿا جاء إسؿاطقؾ كلكف آكس شقئً  

 :ف، وسللـلـا طـؽ فلخبرتُ قالت: كعؿ، جاءكا شق  كذا وكذا، فسللَ 

 قال: ففؾ أوصاكِ  !!فد وشدةف أكا يف َج فلخبرتُ  ؟كقػ طقشـا

                                                        

 (.211/ 15رشح ايمـووي فمعم مسؾم ) (1)
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ة بتَ ر طَ ق  غَ  :السالم، ويؼقل رين أن أقرأ طؾقِؽ مَ بشلء؟ قالت: كعؿ، أَ 

 !، الحؼل بلهؾؽقال: ذاك أبل، وقد أمرين أن أفارقِؽ  .بابؽ

 .(1فطؾؼفا)

ل الخؾقؾ إبراهقؿ طؾقف السالم قق وجف الدٓلة مـ الحديث: 

 .فاقرئل طؾقف السالم ،فنذا جاء زوجِؽ  :لؾؿرأة

  .فػقف إقراء السالم وتبؾقغف لؾغائب

 .ؾقْ رَ ـ  كتاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لفِ  2

ؾ دطا بؽتاب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف قْ رَ هِ  أن يث:ويف الحد 

ؾ، قْ رَ ى، فدفعف إلك هِ رَ ْص إلك طظقؿ بُ  ةَ قَ ْح ث بف دِ عَ الذي بَ  ،وسؾؿ

 :فنذا فقف ،فؼرأه

إلك  ،ـ محؿد طبد اهلل ورسقلفبسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، مِ )) 

 .ـ اتبع الفدىسالم طؾك مَ  ،ؾ طظقؿ الرومقْ رَ هِ 

 :أما بعد 

ؿ، يمتؽ اهلل أجرك مرتقـ، ؾَ ْس ؿ تَ ؾِ ْس طاية اإلسالم، أَ بدِ فنين أدطقك  

 .(1الحديث) ((يسققـ ...رِ فنن طؾقؽ إثؿ إَ  فنن تقلقَت 

                                                        

 (.3364أطمرصمه ايمبخاري) صحقح: (1)
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 قال الـقوي: 

مـ  اقال اإِلمام أبق سعد الؿتقلل وغقره: إذا كادى إكسان إكساكً 

ب تَ أو كَ  .(السالم طؾقؽ يا فالن)فؼال:  ،تر أو حائطخؾػ ِس 

، أو (السالم طؾك فالن)، أو (م طؾقؽ يا فالنالسال)فقف:  اكتابً 

ًٓ َس رْ أَ  غف الؽتاب أو الرسقل، ؾَ فبَ  .(ؿ طؾك فالنؾ  َس )وقال:  ؾ رسق

 .السالم درُ وجب طؾقف أن يَ 

 أكف يجب طؾك الؿؽتقب إلقف رد ،ار القاحدي وغقره أيًض كَ وكذا ذَ  

 .(2)غف السالمؾَ السالم إذا بَ 

 :وقال أيًضا

 .وفقف أحاديث صحقحة ،ـ غاب طـفإلك مَ  ث السالمعْ ـ بَ َس يُ  

 اهللَ  إِن   } :وقد قال اهلل تعالك ،تبؾقغف ٕكف أماكة ؾزم الرسقَل ويَ  

وا َأنْ  َيْلُمُرُكؿْ  ََماَكاِت  ُتَمدُّ ْٕ  .[58: الـساء] { َأْهِؾَفا إَِلك ا

 .(السالم طؾقؽ يا فالن) :ـ وراء حائط أو كحقه فؼالوإذا كاداه مِ  

ًٓ َس رْ أو أَ  ،ؿ فقف طؾقفؾ  ا وَس ابً ب كتتَ أو كَ  ؿ طؾك ؾ  َس ) : وقالؾ رسق

                                                                                                                                                               

 (.1773ومسؾم ) ،(7أطمرصمه ايمبخاري ) متػق فمؾقه:( 1)

 (.1/247األذىمار ) (2)
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وجب طؾقف رد الجقاب طؾك  :الرسقل وأغف الؽتاب ؾَ فبَ  (فالن

 .الػقر

يف كتابف  ،رػس  مـفؿ أبق الحسـ القاحدي الؿُ  ،ح بف أصحابـار  َص  

 .والؿتقلل والرافعل وغقرهؿ ((البسقط))

وطؾقف  وطؾقَؽ ) :قؼقلف ،د طؾك الرسقل معفرُ ستحب أن يَ ويُ  

 (.السالم ورحؿة اهلل وبركاتف

 .(1إسـاده ضعقػ) ((ــ أبل داودُس ))وفقف حديث يف  

 :قال الـقوي

ؽتب كحق ما ـة أن يَ فالسُّ  ،ا فقف سالم أو كحقهب إلك كافر كتابً تَ إذا كَ 

أن رسقل اهلل صؾك  ،يف حديث أبل سػقان ((الصحقحقـ))ت يف بَ ثَ 

  :ؾقْ رَ إلك هِ ب تَ اهلل طؾقف وسؾؿ كَ 

سالم طؾك  ،قؿ الرومؾ طظقْ رَ إلك هِ  ،مـ محؿد طبد اهلل ورسقلف))

 .(2)...((ـ اتبع الفدىمَ 

 

                                                        

 (.594/ 4اظمجؿوع ) (1)

 (.607/ 4)سازمق ايم (2)
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 السالم طؾك إصؿ وإخرس

 قال الـقوي:

حصؾ ؿ طؾك أصؿ أتك بالؾػظ لؼدرتف ويشقر بالقد لقَ ؾ  إذا َس 

  .اإلففام

 .الؿ يستحؼ جقابً  ،ضؿ اإلشارة إلك الؾػظفنن لؿ يَ 

 .ب الجؿع بقـ الؾػظ واإلشارةجي ،يف جقاب سالم إصؿوكذا  

 .ره الؿتقلل وغقرهكَ ذَ 

  .وكذا جقابف .بف د  تَ عْ سالم إخرس باإلشارة مُ  :)السادسة( 

  .اا وٓ جقابً ٓ سالمً  ،وٓ تجزئ اإلشارة يف حؼ الـاصؼ

ت طـ بَ فؼد ثَ  ،ـةوُس  ـٌ َس ع بقـ الؾػظ واإلشارة فَح ؿَ وأما إذا َج 

مر رسقل اهلل صؾك اهلل  : قالت ،ت يزيد رضل اهلل طـفاأسؿاء بـ

فللقى بقده  ،ة مـ الـساء قعقدبَ ْص وطُ  ،اطؾقف وسؾؿ يف الؿسجد يقمً 

ويف  ،ورواه أبق داود .حديث حسـ :رواه الترمذي وقال . لؾتسؾقؿ

  .ع الؾػظ واإلشارةؿَ ومعـاه أكف َج  ((ؿ طؾقـاؾ  فَس )) :روايتف
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يف الـفل طـ اإلشارة  ،كتاب الترمذي )وأما( الحديث القارد يف

 .ػف الترمذي وغقرهع  إلك السالم بإصبع أو الؽػ )فضعقػ( َض 

 .(1ؾ طؾك آقتصار طؾك اإلشارة)ؿِ ولق صح لُح 

 :قال إلقسل

ؿ، بؾ ؾَ عْ شارة لقَ ع بقـ الؾػظ واإلؿْ طؾك إصؿ الَج  ويجب يف الرد

 .العؾؿ هق الؿدار

 .ؿ طؾقف بقـفؿاؾ  َس ع لف الؿُ ؿَ ٓ إن َج ؾزمف الرد إوٓ يَ  

 .اؽػل إشارة إخرس ابتداء ورد  وتَ  

 .(2)السالم دّ رَ جقاب كتاب التحقة كَ  ويجب رد 

 

 

 

 

 

                                                        

 (.594/ 4اظمجؿوع رشح اظمفذب ) (1)

 (.97/ 3وح اظمعاين )ر   (2)



 عالم األنام بفقه إلقاء السالمإ  

 

197   

 

 السالم باإلشارة

طـ طبد اهلل بـ طؿرو، أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

فنن  :فقا بالقفقد وٓ بالـصارىب  َش بغقركا، ٓ تَ  فَ بَ َش ـ تَ لقس مـا مَ ))

تسؾقؿ القفقد اإلشارة بإصابع، وتسؾقؿ الـصارى اإلشارة 

 .(1)((بإكػ

                                                        

( 1191افمي دم مسـده )ض  ايمؼ  و ،(2695أطمرصمه ايمؼممذي ) :أؽماكقده ضعقػة (1)

 ده،ب، فمن أزمقه، فمن صم  ق  ع  قعة، فمن فمؿرو زمن ؾم  من ؿمريق  ومتقبة ومال: ضمدشمـا ازمن هل  

 ه.زم ،امرهموفمً 

 :وهمقه فمؾتان 

 .ةقعـ ضعف ازمن هل   1 

 .وهو األصح .قعة مرؽماًل همؼد رواه ازمن اظمبارك فمن ازمن هل    .ـ اإلرؽمال 2 

 (.هذا ضمديث إؽمـاده ضعقف) :ومال ايمؼممذي 

  .قعة، همؾم يرهمعههذا احلديث فمن ازمن هل   ى ازمن اظمباركو  ور   

ايمطػماين دم مسـد و، (10100ائي دم ايمؽػمى )س  أطمرصمه ايمـَ  ويمه ؾماهد ضعقف:

 .(8520ب )ع  ، وايمبقفؼي دم ايمش  (503ايمشامقكم )

: ا، مرهموفمً أزمو ايمززمغم، فمن صمازمر زمن فمبد اهلل ضمدثىمؾفم من ؿمرق فمن شمور ومال:  

وس ءهمنن سمسؾقؿفم زماألىمف وايمر :ؿوا سمسؾقم ايمقفود وايمـصارىؾ  س  ال سم  ))

 .وزمليمػاظ ومريبة من هذا ايمؾػظ((. واإلؾمارة
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   :قال البقفؼل

طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف  ،وبالل بقْ فَ والؿحػقظ يف حديث ُص 

ؿقن طؾقف وهق يصؾل، فؽان يشقر ؾُّ َس أن إكصار جاءوا يُ  -وسؾؿ

 .إلقفؿ بقده

                                                                                                                                                               

وومد  ديمسصدوق إال أكه ي   ،سر  د  وهو حمؿد زمن مسؾم زمن سم   ،ودم ايمسـد أزمو ايمززمغم 

 .فمـعن

وهو مشفور  ،وومد وضعه احلاهمظ ازمن ضمجر دم اظمرسمبة ايمثايمثة من اظمديمسكم 

 .زمايمتديمقس

  .مشفور زمايمتديمقس :(72صماء دم ىمتاب ايمتبقكم ألؽمامء اظمديمسكم)همؼد  

صمئت أزما ايمززمغم همدهمع رم  :ومال ؽمعد ضمدشمـا ايمؾقث زمن :ومال ؽمعقد زمن أيب مريم

 ؽم  أ   :ين فماودسمه همسليمتهأيمو  :شمم ومؾت دم كػيس ،هبام هماكؼؾبت   ،ىمتازمكم
ع هذا ىمؾه من ؿ 

   صمازمر

 .فمـه دشمت  ومـه ما ضم   ،همـه ما ؽمؿعت   :همسليمته همؼال :ومال

 .فمؾم رم فمعم هذا ايمذي فمـديلهم .مـه رم ما ؽمؿعت  افمؾم  :همؼؾت يمه 

ه ايمؾقث فمن أيب ايمززمغم فمن صمازمر زمؾػظ ييرو همقامئؿة وهلذا سموومف مجافمة من األ 

 (.فمن)

ويمقست  (فمن صمازمر) :فمدة أضماديث مما ومال همقفا أزمو ايمززمغم ((صحقح مسؾم))ودم  

َّنا مما رواه ايمؾقث فمـه ومل يروها أ رمحه اهلل اؿمؾع فمعم وىملن مسؾاًم  ،قثمن ؿمريق ايمؾ

 فمؾم.أواهلل  .من ؿمريؼه
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طؾقف وسؾؿ  أكف جاء والـبل صؾك اهلل ،وكذلؽ يف حديث جابر 

 .(1)د طؾقف وأومل بقدهرُ فؾؿ يَ  ،ؿ طؾقفؾ  يصؾل، فَس 

الحديث الذي فقف الـفل طـ  فتبقـ مؿا سبؼ أن: قؾت )أحؿد(

 ٓ يصح. -اإلشارة طـد السالم

 شقر طـد التسؾقؿ طؾك غقره.طؾك الشخص أن يوٓ حرج 

ولؽـ هؾ يصح أن يؽتػل الؿرء باإلشارة أو بتؾؽس السقارة طؾك 

 ؟سريعةالطرق ال

 أققل وباهلل التقفقؼ: 

فإصؾ إن أشار أن يتؾػظ بالسالم هذا جائز، لؽـف غقر كاٍف، 

وهق طشر حسـات لؿـ  ،ؿؾ  لقحصؾ طؾك إجر القارد فقؿـ َس 

السالم طؾقؽؿ ورحؿة ) :شرون لؿـ قالوطِ  (السالم طؾقؽؿ) :لاق

 .(السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف) :وثالثقن لؿـ قال (اهلل

 

 

 

                                                        

 (.264/ 11ب اإليامن )ع  ؾم   (1)
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 دء بالسالم قبؾ الؽالمالبَ 

 قال الـقوي:

 .ـة أن يبدأ بالسالم قبؾ كؾ كالمالسُّ 

ؼ هذا مـ فْ طؾك وَ  -وإحاديث الصحقحة الؿشفقرة وطؿؾ إمة 

 .ففذا هق الؿعتؿد يف الؿسللة .الؿشفقرات

السالم قبؾ )) :)وأما( جابر طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال 

 .(2()1هق حديث مـؽر) :رمذي وقالرواه الت ،فضعقػ ((الؽالم

 

 

 

 

 

 

                                                        

وايمظاهر أكه ضمديث موضوع  ،احلديث ن( ىمذا ومال اإلمام ايمـووي ـ رمحه اهلل ـ فم1)

 وسمايمف.

 (.598/ 4اظمجؿوع رشح اظمفذب ) (2)
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 ؿ إلؼاء السالم بغقر الؾغة العربقةؽْ ُح 

 قال الـقوي:

 :ك الرافعل يف السالم بالعجؿقة ثالثة أوجفؽَ َح 

 .ٓ يجزئ :)أحدها( 

 .يجزئ :)والثاين( 

 .وإٓ فقجزئف ،ر طؾك العربقة لؿ يجزئفَد قَ  نْ إِ  :)والثالث( 

ووجقب الرد  ،بالعجؿقة صحة سالمف :والصحقح بؾ الصقاب 

ٕكف يسؿك  :ف العربقة أم ٓرَ سقاء طَ  ،بخاصَ طؾقف إذا ففؿف الؿُ 

  .اتحقة وسالمً 

ٕكف  :ؿ كقػ أمؽـف بآتػاقؾ  َس فقُ  ،ـ ٓ يستؼقؿ كطؼف بالسالموأما مَ 

 .(1) ضرورة

  :فتقى الؾجـة الدائؿة

: ؿ رد السالم بللػاظ يف العربقة طؾك إطاجؿ؟ مثاًل ؽْ ما ُح  س:

 .)جقد مقركـج( أو )جقد أفتر كقن( بالؾغة اإلكجؾقزية

                                                        

 (.599/ 4)سازمق ايم (1)
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هؾ أرده بـػس الؾغة أم أن  ؟ـ ألؼك هذا السالم طؾل  ؿ مَ ؽْ وما ُح  

د بغقر تحقة اإلسالم التل رُ ل وٓ يَ ؼِ ؾْ ؿ يجب طؾقف أن ٓ يُ ؾِ ْس الؿُ 

 أكرمـا اهلل بفا؟

بالسالم  د طؾقفؿ السالم بؾغتفؿ، ويبدؤهؿرُ ؿقـ يَ ؾِ ْس إذا كاكقا مُ  ج:

  .عرفقن العربقةإذا كاكقا ٓ يَ  ،بؾغتفؿ

 ،دء السالم بالعربقةفالخقر لؽ ولفؿ بَ  ،عرفقن العربقةأما إذا كاكقا يَ 

  ه بالعربقة.دّ ورَ 

 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .الرئقسطضق ... كائب الرئقس ... 

طبد اهلل بـ قعقد ... طبد الرزاق طػقػل ... طبد العزيز بـ طبد اهلل 

 (1بـ باز)

  

 

                                                        

ايمسمال ايمعارش من ايمػتوى رومم  ،(122/ 24) 1 -همتاوى ايمؾجـة ايمدائؿة  (1)

(7484.) 
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 االسالم طؾك كافر َيحسبف مسؾؿً 

 قال الـقوي:

 :قال الؿتقلل وغقره ،اا فبان كافرً ـ ضـف مسؾؿً ؿ مسؾؿ طؾك مَ ؾ  لق َس 

أو  (سالمل طؾل   دّ رُ ) :ستحب أن يسترد سالمف فقؼقل لفيُ 

 .وأكف ٓ ممالػة بقـفؿا ،والؿؼصقد إيحاشف (. سالمل استرجعُت )

طـ مالؽ أكف ٓ  ((الؿقصل))وىف  .ذلؽ طـ ابـ طؿر يوورُ  :قال 

 .(1)واختاره ابـ العربل الؿالؽل .تردهيس

فال حرج  ،كافر يحسبف مسؾًؿا ؿ طؾك شخصؾ  لق َس  :قؾت )أحؿد(

 .إذ الخطل مرفقع طـ أمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :طؾقف

 

 

 

 

 

 

                                                        

 (.606/ 4اظمجؿوع ) (1)
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 تحقة الؽافر بتحقة غقر تحقة اإلسالم

 قال الـقوي:

 ،لف ذلؽ :قال الؿتقلل والرافعل ،إذا أراد تحقة ذمل بغقر السالم

 (.اهلل صباحؽ ؿَ عَ كْ أَ )أو  (هداك اهلل) :بلن يؼقل

 :فقؼقل ،ع شره أو كحقهفْ لَد  :وهذا ٓ بلس بف إن احتاج إلك تحقتف 

 .وكحقه .رةَس أو بالؿَ  ،أو بالعافقة ،ادةأو بالسع ،حؽ اهلل بالخقرب  َص 

ط وإيـاس ْس فنن ذلؽ بَ  :ان ٓ يؼقل شقئً أحتج فآختقار ن لؿ يَ نف 

 .(1)دهؿقـا طـ وُ فِ غالظ طؾقفؿ وكُ باإل ركامِ أُ وقد  .وإضفار مقدة

 :حتاج إلقفااوهذه يستعؿؾفا الشخص إذا  :قؾت )أحؿد(

ففـا ٓ  ،غقر ذلؽدخؾ طؾك مديره الـصراين أو زمقؾف أو كؿقضػ يَ 

لؽـ بغقر السالم الشرطل، وإكؿا  ،حرج طؾقف أن يبدأ بالسالم

  وكحق ذلؽ.( صباح الخقر...( )؟كقػ حالؽ)، (بؽهال )أ: يؼقل

 السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف. :وٓ يؼقل

 طؾب لف الفداية.وإكؿا تُ  ،طؾب لف الرحؿةفالؽافر ٓ تُ 

 

                                                        

 ايمسازمق. (1)
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 درُ ـ ٓ يَ إلؼاء السالم طؾك مَ 

 ال الـقوي:ق

 ،د طؾقفرَ ؿ لؿ يُ ؾ  ب طؾك ضـف أكف لق َس ؾَ وغَ  ،عؿْ إذا مر بنكسان أو َج 

ٕكف ملمقر بالسالم ٓ  :حب لف السالم وٓ يترك هذا الظـاستُ 

 .د طؾقفرَ الظـ فقُ  ئوٕكف قد يخط .بالرد

 .هذا سبب إلدخال اإلثؿ طؾك الؿؿرور بف :)فنن ققؾ( 

ترك بفذا ضائػ الشرطقة ٓ تُ فنن الق :هذا خقال باصـ :)قؾـا( 

 .والتؼصقر هـا هق مـ الؿؿرور طؾقفؿ .الخقال

 ،طؾقف مـ الجقاب اْلُؿَسؾ ؿُ د طؾقف أن يبرأ رَ ؿ ولؿ يُ ؾ  ختار لؿـ َس ويُ  

د السالم فنكف واجب رُ  :مؽـ لفوإحسـ أن يؼقل لف إن أ

 .(1)طؾقؽ

 :قال البفقتل 

د( رُ ؿ طؾقف ٓ يَ ؾ  َس أن الؿُ ترك السالم إذا كان يغؾب طؾك ضـف )وٓ يَ  

 .(2)((أفشقا السالم))لعؿقم  :السالم

                                                        

 (.613/ 4اظمجؿوع ) (1)

 (.152/ 2) ىمشاف ايمؼـاع (2)
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ف رَ ـ طَ ل السالم طؾك مَ ؼِ ستحب لؾشخص أن ُيؾْ يُ  :قؾت )أحؿد(

ـ د السالم ومَ رُ ـ غؾب طؾك ضـف أكف سقَ عرف، طؾك مَ ـ لؿ يَ ومَ 

 غؾب طؾك ضـف أكف ٓ يرده.
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  :مسللة

 ؿ شخص بغقر تحقة اإلسالمؾ  َس 

 ؟د طؾقفرَ يُ  هؾ

  قال الـقوي:

اك ق  قَ )أو  (بالسعادة)أو  (حؽ اهلل بخقرب  َص ) :إذا ابتدأ الؿار فؼال

وكحقها مـ ألػاظ أهؾ  (ٓ أوحش اهلل مـؽ)أو  (اك اهللق  َح )أو  (اهلل

 ،الف قبالة دطائف كان حسـً  لطِ دُ لؽـ لق  ،الؿ يستحؼ جقابً  ،العرف

 ف وإهؿالف السالم فقسؽتتخؾػٓ أن يريد تلديبف أو تلديب غقره ل

(1). 

بالسالم  )ٓ يستحؼ جقابًا( ٕكف لؿ يلِت : ققلف :قؾت)أحؿد(

وإكؿا  )السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف(الشرطل الذي هق 

 استبدلف بتحقة أخرى.

د طؾك رُ ك أن كَ لَ وْ لؿا اكتشر الجفؾ يف زماكـا كان إَ  ولؽـ أكا أققل:

 ، واهلل أطؾؿ.رهؿ برفؼك  َذ ؿفؿ وكُ ؾ  عَ همٓء وكُ 

 

                                                        

 (.617/ 4) اظمجؿوع (1)
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 السالم طـد الؼقام مـ الؿجؾس

إذا ))ؾؿ: طـ أبل هريرة، قال: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وس

 :ؿؾ  َس فؾقُ  فنذا أراد أن يؼقم ،ؿؾ  َس فؾقُ  اكتفك أحدكؿ إلك الؿجؾس

 .(1)((رةفؾقست إولك بلحؼ مـ أِخ 

 :قال الـقوي 

السالم طؾك  ؾك الجؿاطة ردا الحديث أكف يجب طهذ : ضاهرُ قؾُت 

 .ؿ طؾقفؿ وفارقفؿؾ  هذا الذي َس 

: -الؼاضل حسقـ وصاحبف أبق سعد الؿتقلّل -وقد قال اإِلمامان 

الم طـد مػارقة الؼقم، وذلؽ دطاء بعض الـاس بالس جرت طادة

                                                        

وأمحد دم ، (2706وايمؼممذي ) ،(5208أطمرصمه أزمو داود ) صحقح زمطريؼقه: (1)

 .ونمغمهم، (7142اظمسـد )

 .زمه ،امرهموفمً  ،من ؿمرق فمن ازمن فمجالن، فمن ؽمعقد اظمؼػمي، فمن أيب هريرة 

ايم   ،، همػقه ازمن فمجالنوهذا ؽمـد ضمسن  .ف أو يتػرد زمؿتن نمريبصدوق ما مل ُي 

 .وومد سموزمع

بان دم صحقحه ومن ؿمريؼه ازمن ضم   ،(986هملطمرصمه ايمبخاري دم األدب اظمػرد )

يب ىمثغم، فمن يعؼوب زمن زيد ايمتقؿي، فمن من ؿمريق حمؿد زمن صمعػر زمن أ (493)

 . امرهموفمً  ،ؽمعقد اظمؼػمي، فمن أيب هريرة

 ، همقصح احلديث زمطريؼقه. واهلل أفمؾم.وهذا ؽمـد ـماهره ايمصحة
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ٕن التحقة إكؿا تؽقن طـد الؾؼاء ٓ طـد  :جقابف وٓ يجب ُيستحب

 .آكصراف

قد أكؽره اإِلمام أبق بؽر الشاشل إخقر مـ فؿا، ووهذا كالم 

طـد آكصراف كؿا  ـةُس  ٕن السالم :وقال: هذا فاسد ،أصحابـا

 .ة طـد الجؾقس، وفقف هذا الحديثـهق ُس 

 .(1)وهذا الذي قالف الشاشل هق الصقاب 

 :قال العظقؿ أبادي

التسؾقؿة  :ولك( أيجاء ووصؾ )فؾقست إُ  :)إذا اكتفك( أي 

 ؼ  رة( بؾ كؾتاهؿا َح ك وألقؼ )مـ أِخ لَ وْ بلَ  :لحؼ( أيإولك )ب

 .(2)ـةوُس 

 :الط قبلقال  

ولك بلحؼ(( ققؾ: كؿا أن التسؾقؿة إولك ققلف: ))فؾقست إُ 

فؽذلؽ الثاكقة إخبار  ،إخبار طـ سالمتفؿ مـ شره طـد الحضقر

                                                        

 (.1/258األذىمار) (1)

 (.78/ 14فمون اظمعبود ) (2)
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بة، ولقست السالمة طـد الحضقر قْ طـ سالمتفؿ مـ شره طـد الغَ 

 .(1)كلَ وْ بة، بؾ الثاكقة أَ قْ مـ السالمة طـد الغَ لك وْ أَ 

 قال ابـ طثقؿقـ: 

 .ؿؾ  َس فػل هذا الحديث أن الرجؾ إذا دخؾ طؾك الؿجؾس فنكف يُ 

 .ؿؾ  َس فنكف يُ  ،فنذا أراد أن يـصرف وقام وفارق الؿجؾس

ولك لقست إُ )) :ر بذلؽ وقالمَ ٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أَ  

 ((.بلحؼ مـ الثاكقة

 .ؿؾ  فَس  كذلؽ إذا فارقَت  ،ؿؾ  َس تُ  كؿا أكؽ إذا دخؾَت  :يعـل 

ؿ طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف ؾ  َس  ،ولفذا إذا دخؾ اإلكسان الؿسجد 

 .اؿ طؾقف أيًض ؾ  وإذا خرج َس  ،وسؾؿ

وإذا فارق مؽة  .بدأ بالطقاف ،وإذا دخؾ مؽة لعؿرة أو حج 

دخؾ بحج أو ٕن الطقاف تحقة مؽة لؿـ  :ؿ بالطقافتَ َخ  ،وخرج

 .طؿرة

 .وكذلؽ وداع مؽة لؿـ أتك بحج أو طؿرة ثؿ سافر 

                                                        

 .(3049/ 10رشح اظمشؽاة ) (1)
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أكفا جعؾت الؿبتدي والؿـتفل طؾك حد  ،وهذا مـ كؿال الشريعة 

ا مـ لدن والشريعة كؿا كعؾؿ جؿقعً  ،سقاء يف مثؾ هذه إمقر

 .(1)حؽقؿ خبقر

الشخص إذا كان يجؾس يف مجؾس وأراد  أن الحاصؾ: 

السالم ) :ـ يف الؿجؾس بؼقلفطؾك مَ ألؼك السالم  ،آكصراف

فؾقس السالم إول طـد قدومف طؾقفؿ  (طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

 واهلل أطؾؿ. .ك مـ السالم الثاين طـد مػارقتف إياهؿلَ وْ بلَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 (.428/ 4رشح رياض ايمصاحلكم ) (1)
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 أمثؾة وأخطاء يف السالم

 .)كثرة السالم تؼؾ الؿعرفة( :ـ ققلفؿ 1

 زيد إجر.ة السالم تَ ، بؾ كثرطؾك هذا الؽالم ٓ أطؾؿ دلقاًل 

 .)ٓ سالم طؾك صعام( :ـ  ققلفؿ 2

 . طؾك هذا الؽالم ، وإن قال بف بعض العؾؿاءقاًل ٓ أطؾؿ دل

 :(ٓ يؼال لالسالم طؾك اهلل خط) :ـ ققلفؿ 3

 -قال: كـا إذا كـا مع رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف  -طـ ابـ مسعقد 

 ،م طؾك اهلل مـ طبادهقؾـا: السال ،يف الصالة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

: ))ٓ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فؼال الـبل  .السالم طؾك فالن

 . فنن اهلل هق السالم(( :تؼقلقا: السالم طؾك اهلل

 .(1)رواه البخاري ومسؾؿ

 

 

 

                                                        

 (.1/290ظقة )معجم اظمـاهي ايمؾػ (1)

 (.402ومسؾم ) ،(6328واحلديث أطمرصمه ايمبخاري )
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 :  (ـ اتبع الفدىالسالم طؾك مَ ) :لؾؿسؾؿ ـ  ققلفؿ 4 

ؾ يف مخاصبة أه -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -هذه يف هدي الـبل 

الؽتاب. وقرر السققصل الؿـع مـفا بقـ الؿسؾؿقـ: ٕن ممداها أن 

 .(1)أخاك الؿسؾؿ غقر مفتدٍ 

 : (سالم حار) :ـ ققلفؿ 5

 وهؽذا. (لؼاء حار)، (سالم حار)دة ققلفؿ: ل  قَ مـ العبارات الؿُ 

 .ػ يـايف السالم وأثرهْص والحرارة وَ 

، والسالم فعؾك الؿسؾؿ الؽػ طـ هذه الؾفجة القاردة إجـبقة 

ثؾج صدور الؿممـقـ ففق تحقتفؿ اسؿ مـ أسؿاء اهلل، والسالم يُ 

 .(2)وشعار لألمان بقـفؿ

 

 

 

                                                        

 ايمسازمق. (1)

 ايمسازمق. (2)
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ًٓ )، و ()صباح الخقر :ـ ققل بعضفؿ 6  مـ تحقة  مساء الخقر( بد

 :اإلسالم

 حجر:ابـ قال الحافظ 

وٓ يجزئ  ،ؿ لؿ يجزئ يف جقابف إٓ السالمؾ  ـ َس واتػؼقا طؾك أن مَ 

 .(1)وكحق ذلؽ (بالسعادة)أو  (بالخقر حَت ب  ُص ) :يف جقابف

 (.الؽالم قبؾ السالم) :ـ ومـ أخطاء الـاس 7 

ًٓ ؾ  ر أن ُيَس َخ آؾك م شخص طدِ وإفضؾ إذا قَ    ثؿ يتؽؾؿ ،ؿ أو

 .بؿا شاء

  قال الؿباركػقري:

ا ٕن يف آبتداء بالسالم إشعارً  :بدأ بف قبؾ الؽالمـة أن يُ السُّ 

 ًٓ ا بآبتداء بذكر وتبركً  ،ا لؿـ يخاصبفبفا وإيـاًس  بالسالمة وتػاؤ

 .اهلل

 :يالؼاروقال 

كتحقة الؿسجد فنكفا قبؾ  :بدأ بف فقػقت بافتتاح الؽالمٕكف تحقة يُ  

 .(1)الجؾقس

                                                        

 (.14/ 11همتح ايمباري) (1)
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 اخلامتة

بول ضمسن، ىمام ودم اخلتام أؽملل اهلل أن يتؼبل مـي هذا ايمؽتاب زمؼ  

 أن يتؼبل مـي مجقع ىمتبي ومميمػايت.أؽمليمه 

يرزومـي اإلطمالص دم ايمؼول  وأن ،زيدين فمؾاًم ليمه ؽمبحاكه أن ي  وأؽم 

 وايمعؿل.

اده ؾوب فمببول دم األرض، وأن يعل رم دم وموأؽمليمه أن يضع رم ايمؼ   

ا وضمب     ا وكصقًبا.ود 

 /وال أكسى أن أىمرر ايمدفماء يمشقخـا ومعؾؿـا همضقؾة ايمشقخ ايموايمد

ه زمتامم ايمصحة عتَ ضمػظه اهلل وم   ،أيب فمبد اهلل مصطػى زمن ايمعدوي

 من أياٍد ال أؽمتطقع أن أىماهمئه فمؾقفا. ، همؽم يمه فمقمَ وايمعاهمقة

  أن يؽاهمئه فمؾقفا دم ايمدكقا واآلطمرة.أؽملل اهلل 

حيػظ أيب، وأن يرضمم أمي رمحة واؽمعة وأن  وأؽمليمه صمل وفمال أن 

كم، ديؼكم وايمشفداء وايمصاحلايمص  وي سؽـفا أفمارم اجلـان مع ايمـبقكم 

 .مقزان ضمسـاهتا هملكا شمؿرة من شمؿراهتا وأن يعل فمؿقم دم

 .أن حيػظ زوصمتيأؽمليمه صمل وفمال و 

                                                                                                                                                               

 (.397/ 7حتػة األضموذي ) (1)
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زماإلومبال فمعم ايمعؾم  -ر كػيس ومجقع إطمواين من ؿمؾبة ايمعؾمىم  ذ  وأ  

 ايمـجاة زمنذن اهلل دم أزمـة ايمػتن.همفو ؿموق  :سمعؾاًم وسمعؾقاًم 

ر أهل ايمػضل من أصحاب األموال أن يساكدوا ويسافمدوا ىم  ذ  ىمام أ   

 .ؾتهطماصة من ؿمؾبة ايمعؾم ومح    ،واظمساىمكم ايمػؼراء

 -همفمالء ايمطؾبة هم زمصقص األمل وؾمعاع ايمـور وؿموق ايمـجاة 

 هلذه األمة زمنذن اهلل سمعالم.

 وفمعم آيمه وصحبه ،ك فمعم ؽمقدكا حمؿدار  م وزم  ؾ  ايمؾفم وؽم   ل  وص  

 .أمجعكم

 واحلؿد هلل رب ايمعاظمكم.

 .د آل رصمبأمحد زمن حمؿو واظمحؼق/ وىمتبه زمبـاكه ايمباضمث

ئة وأرزمعكم من هجرة ايمـبي، ( ذي ايمؼعدة29)  . يمعام أيمف وأرزمعام 

 م(.2019ـ أنمسطس ـ 1) يوم اخلؿقس اظمواهمق همجر
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